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الحمد هلل رب العالميف، والعاقبة لممتقيف، وبو ثقتي وأستعيف، وصؿ الميـ وسمـ عمى النبي األسعد الكريـ ،وعمى آلو 
:- الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغر المياميف وعمى مف تبعو بإحساف إلى يـو الديف ، أما بعد

فإف القواعد العممية التي وضعيا أىؿ الحديث؛وجروا عمييا في إصدار أحكاميـ عمى األحاديث واآلثار مف صحة أو 
ضعؼ ؛ىي مف أدؽ ما عرؼ الفكر العممي المنيجي في مختمؼ العصور اإلنسانية ولقد أذعف لذلؾ المستشرقوف 

نبتت نابتة مف أىؿ الضالؿ واليوى ديدنيا الطعف في صحيحي – واأسفاه – والمنصفوف مف عمماء الغرب ،ولكف 
وال ريب أف الطعف في الصحيحيف جريمة ، وليا دعوات مغرضة لتشكيؾ المسمميف عامة ، وطمبة العمـ خاصة،األمة

عظمى، ورزية كبرى، وبمية طامة، ونتاج أفكار ىدامة، بؿ ىو انحراؼ في السموؾ والتفكير، كيؼ ال يكوف ذلؾ وىما 
فإذا طعف فييما فالطعف فيما بعدىما أسيؿ، وامرأ عمى النفوس الضعيفة، فمف أتى بعد ذلؾ ناقدا !! أصح الصحيح ؟

، فالمشككوف !!!أو مستدركا، فيو ال ينقدىما فقط بؿ ينقد ويستدرؾ عمى جموع العمماء ويتيـ مجموع األمة بالخطأ
وخالفوا أىؿ السنة ، الطاعنوف  تنكبوا لسبيؿ المؤمنيف وركبوا مطايا االستدراؾ وىـ أنضاء ميازيؿ، وبغاث مستنسروف 

فكاف مف منيجيـ التفسيؽ و التضميؿ والتبديع ،وتوجيو التيـ الباطمة المغمظة لعمماء األمة بغير وجو شرعي صحيح 
سقاط تواليفيـ لحسد أو لشيرة أو لعصبية عقدية أو ، قصدىـ مف ذلؾ انتقاصيـ والحط مف مكانتيـ العممية و الفكرية  وا 

. ،وقد يجتمعوف وقد يفترقوف، والناجي مف سممو اهلل تعالى !!!مذىبية وأنى ليـ ذلؾ 
:- عمو قدر الشيخين وصحيحييما عند األمة 

أف البخاري ومسمما مف أعالـ السنة المشيود ليما بالفضؿ - مف أىؿ السنة والجماعة – أطبؽ المتقدموف والمتأخروف 
والتقدـ، ومف عمماء الحديث وأساطينو،وأف ليما دراية واسعة في نقد الروايات واألحاديث ، وعمى معرفة تامة بعمؿ 

  صحيحييما بالقبوؿ ، وتبوآ مكانة عظيمة ودرجة رفيعة 1وكاف نتيجة ذلؾ أف تمقت األمة. الحديث و أحواؿ الرجاؿ 
وال أقصد ىنا تأكيد أىمية الكتابيف ومؤلفييما فذاؾ شيء اتفؽ عميو أىؿ الحؿ والعقد .  ومنزلة جميمة عند أىؿ السنة 

مف عمماء الممة الحنيفية السمحة ، حيث أناخوا رحاليـ بباب عظمة الصحيحيف وجاللتيما ،وأقروا بمكانة الشيخيف 
وغزارة عمميما ،إذف ؛فالكالـ عف الحافظيف الكبيريف البخاري ومسمـ وترجمتيما الذاتية والعممية يضيؽ عنيا الموضع 

ولكف شأننا ىنا إيراد بعض أقواؿ أىؿ العمـ الثقات في الثناء عمى ! جدا ،كيؼ وقد جعمت ترجمتيما بكتب طواؿ ؟
ىؿ : سئؿ2ففي فتاوى النواوي : مصنفييما الفريديف ، ولو استقصينا الستدعى ذلؾ بحثا مستقال ، وىذانزر يسير منيا

في صحيح البخاري ومسمـ وأبي داوود والترمذي والنسائي والمسانيد المشيورة حديث غير صحيح وأحاديث باطمة ،أو 
أما البخاري ومسمـ فأحاديثيما صحيحة وأما باقي السنف ،وأكثر : " في بعضيما دوف بعض؟أجاب رضي اهلل عنو

وكتاباىما -"...رحمو اهلل تعالى–وقاؿ الطيبي ". المسانيد،ففييا الصحيح والحسف والضعيؼ والمنكر والباطؿ واهلل أعمـ 
اتفؽ عمماء الشرؽ : " وقاؿ الحافظ البدر العيني في شرحو لصحيح البخاري ..."  3أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز

                                                           
ىـ أىؿ العمـ الذي ينعقد بيـ اإلجماع وال أقصد األمة كميا، ألف األمة مكونة مف أصحاب صناعات مختمفة ال : المقصود باألمة ( 1

أي إجماع أىؿ العمـ الذيف ينعقد بيـ :يدروف ما الكتاب وال األيماف فضال عف درايتيـ بالصحيحيف وكيؼ صنفا ؟فعندما نقوؿ بإجماع األمة
اإلجماع 

 (.285ص)المنثورات وعيوف المسائؿ الميمات  ( 2
(. 36ص)الخالصة في أصوؿ الحديث لمطيبي  ( 3
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وأعمـ أف ما كاف :" 2 وقاؿ الشوكاني1،" والغرب عمى أنو ليس بعد كتاب اهلل تعالى أصح مف صحيحي البخاري ومسمـ 
مف أحاديث ىذا الكتاب في أحد الصحيحيف ،قد أسفر فيو صبح الصحة لكؿ ذي عينيف ألنو قد قطع عرؽ النزاع ما 
صح مف اإلجماع ،عمى تمقي جميع الطوائؼ اإلسالمية لما فييما بالقبوؿ ،وىذه رتبة فوؽ رتبة التصحيح عند جميع 
أىؿ المعقوؿ والمنقوؿ عمى أنيما قد جمعا في كتابييما مف أعمى أنواع الصحيح ما افتدى بو وبرجالو مف تصدى 

إف الذي "3-رحمو اهلل تعالى–، وما أجما ما سطره شيخ اإلسالـ أحمد بف عبد الحميـ ، حيث قاؿ "بعدىما لمتصحيح
نما كاف ىذاف الكتاباف كذلؾ،  اتفؽ عميو أىؿ العمـ أنو ليس بعد القرآف كتاب أصح مف كتابي البخاري ومسمـ ، وا 
ألنيما جردا فييما الحديث الصحيح المسند ، ولـ يكف القصد بتصنيفييما ذكر آثار الصحابة والتابعيف ، وال سائر 

فيو   –وال ريب أف ما جرد فيو الحديث الصحيح المسند عف رسوؿ اهلل .الحديث مف الحسف والمرسؿ وشبو ذلؾ 
وأما كتب الحديث المعروفة :"4، وقاؿ كذلؾ" مف الكتب المصنفة  ––أصح الكتب ، ألنو أصح منقوال عف المعصـو 

". مثؿ البخاري ومسمـ ، فميس تحت أديـ السماء كتاب أصح مف البخاري ومسمـ بعد القرآف 
:- مفاضمة بين الصحيحين 

بناء عمى ما تقدـ وما حواه الصحيحاف مف الدقة في الشروط والرواية اتفقت كممة عامة أىؿ العمـ عمى أصحية ىذيف 
الكتابيف وعمى أصحية أحاديثييما، لكف مف منيما فاؽ صاحبو وحاز قصب السبؽ ؟؟ 

بنتيجة أف – بعد الدراسة المتعمقة والبحث المتقصي – ال يخفى أف العمماء حيف اتجيوا إلى المفاضمة بينيما خرجوا 
صحيح البخاري امتاز بالتمكف في تطبيؽ شروط الصحة ، ومسمـ امتاز بالتمكف في الصناعة الحديثية ، وىذا بحث 

. عظيـ اختمؼ فيو العمماء الكبار ،فمف مرجح لرأي البخاري ومف مرجح لرأي مسمـ 
وأرى أنو ال ضير عمييما بالمفاضمة ، وليست مما يغض مف شأف واحد منيما ، ألف كتابيف ككتابييما في األىمية ألفا 
في وقت واحد ، وتواردا عمى موضوع واحد ، وىو جمع األحاديث الصحيحة ، في زمف كانت الحاجة فيو ماسة إلى 

ولو مف باب الفضوؿ العممي -  مثؿ ىذا العمؿ ، وبمغا الغاية في إتقاف ما قصدا إليو ، ال بد أف تتجو األنظار 
إلى المقارنة بينيما ومحاولة إبراز خصائص كؿ منيما وحصر مميزاتو ، ولعؿ ذلؾ مف المسائؿ العادية – المحمود 

بالنسبة إلى مثؿ ىذا العمؿ ال تثير استغراب أحد وال دىشتو ، خاصة وأنيما قد ساعدا عمى ذلؾ بتبايف منيجييما 
وال بأس مف إيراد نبذة مختصرة مف أقواؿ أىؿ . وسموؾ أحدىما غير ما سمكو اآلخر في جمعو لألحاديث الصحيحة 

اتفؽ العمماء رحميـ اهلل :" قاؿ النووي في شرحو عمى صحيح مسمـ قائال :العمـ في بياف ذلؾ ليكوف القارئ عمى بينة
البخاري ومسمـ ، وتمقتيا األمة بالقبوؿ ، وكتاب البخاري : تعالى عمى أف أصح الكتب بعد القراف العزيز ، الصحيحاف 

أصحيما وأكثرىما فوائد ومعارؼ ظاىرة وغامضة ، وقد صح أف مسمما كاف يستفيد مف البخاري ويعترؼ بأنو ليس لو 

                                                           
(. 5ص/1ج)عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ( 1
(. 3ص)تحفة الذاكريف  ( 2
(. 321ص/20ج)مجموع الفتاوى البف تيمية  ( 3
-280ص/1ج)وحجة اهلل البالغة  (86-85ص)، وانظر إف شئت في  توجيو النظر  (74ص/18ج)مجموع الفتاوى البف تيمية  ( 4

. لممحدث شاه ولي اهلل الدىموي ومقدمة شرح العقيدة الطحاوية لأللباني ففيو كالـ رائع ماتع(283
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نظير في عمـ الحديث ، وىذا الذي ذكرناه مف ترجيح البخاري ىو المذىب المختار الذي قالو الجماىير ، وأىؿ اإلتقاف 
. 1والحذؽ والغوص عمى أسرار الحديث

ورد ذلؾ أبو عمرو بف الصالح  - شيخ الحاكـ- ىذا وقد فضؿ مسمما بعض المغاربة ، والحسف بف عمي النيسابوري 
ثـ اتفقت العمماء عمى تمقي :" وأجاب عنو المال عمي قاري جوابا فيو زيادة عمى ما قالو ابف الصالح حيث قاؿ 

: الصحيحيف بالقبوؿ ، وأنيما أصح الكتب المؤلفة ،ثـ الجميور عمى أف صحيح البخاري أرجحيما وأصحيما ، قيؿ 
" ما تحت أديـ السماء أصح مف كتاب مسمـ " ولـ يوجد عف أحد التصريح بنقيضو ، ألف قوؿ أبي عمي النيسابوري 

وتفضيؿ بعض المغاربة لصحيح مسمـ .ليس فيو تصريح بأصحيتو عمى البخاري ، ألف نفي األصحية ال ينفي المساواة 
، محموؿ عمى ما يرجع لحسف السياؽ ،وجودة الوضع والترتيب ، إذ لـ يفصح أحد منيـ بأف ذلؾ راجع إلى األصحية 
، ولو صرحوا بو لرد عمييـ شاىد الوجود،ألف ما يدور عميو الصحة مف الصفات الموجودة في صحيح مسمـ ، موجودة 

بعد كتاب اهلل –  وقد كثر الرواة لصحيح البخاري حتى ال يعمـ كتاب 2..."في صحيح البخاري عمى وجو أكمؿ وأسد 
سمع :"قاؿ محمد بف يوسؼ الفربري راوي الصحيح عف البخاري .كثر عدد الرواة عف مصنفو مثؿ ىذا الكتاب – تعالى 

نما أطمؽ الفربري 3"كتاب الصحيح لمحمد بف إسماعيؿ تسعوف ألؼ رجؿ ، فما بقي أحد يروي عنو غيري  رحمو – وا 
ال فقد تأخر عنو أبو طمحة منصور بف محمد عمى البزدوي ، بتسع سنيف ، ألنو –اهلل  ذلؾ بناء عمى ما في عممو ، وا 

. 4–  رحمو اهلل – ىػ 320ىػ بينما كانت وفاة الفربري سنة 329توفي سنة 
ف كنا لسنا بصدد الموازنة بيف منيجييما وشرح نقاط اجتماعيما وافتراقيما إذ يوجد مشروحا بأجمى وضوح وأتـ بياف  وا 

:- في شروحيما وفي كتب المصطمح بصفة عامة ، فإنو ال تفوتنا اإلشارة ىنا إلى أمريف ىاميف 
ف وفؽ كؿ التوفيؽ – فيو بال شؾ - أف البخاري ىو األسبؽ إلى جمع الصحيح ، : األوؿ * رائد ىذا الميداف ، فيو وا 

إنو أصح كتاب بعد كتاب اهلل تعالى ،فقد البس عممو ما يالبس عمؿ الرواد :في الجوىر حتى قاؿ العمماء في كتابو 
إال أف تمؾ التعثرات اختصت بناحية المنيج والشكؿ ولـ تممس ناحية الجوىر والموضوع وزاد ناحية . عادة مف تعثرات 

. الشكؿ بعض التعثر
وىو أف البخاري ألؼ كتابو في ظروؼ غير مستقرة ، وفي مدة طويمة قيؿ أنيا بمغت ست عشرة سنة حيث : الثاني * 

كاف متجوال في طوؿ البالد وعرضيا ،فأحيانا تكوف كتبو وأصوؿ أسمعتو حاضرة معو ، وأحيانا تكوف غائبة فيضطر 
رب حديث سمعتو :" إلى الكتابة مف حفظو ، فقد بدأ كتابو بمكة وأتمو ببمده ، وقد قاؿ ىو عف ظروؼ تأليؼ كتابو 

بينما صنؼ مسمـ كتابو في بمده بحضور كتبو وأصولو ومراجعو كميا، فكاف ذلؾ أىـ مساعد لو ".5بالبصرة فكتبتو بالشاـ
                                                           

 1ج)وبمثؿ ذلؾ قاؿ العيني في شرحو لمبخاري ( 74-73ص/1ج)وذكر مثؿ ىذا الكالـ في تيذيبو (1/141ج)شرح صحيح مسمـ  ( 1
والبخاري أرجح ألنو اشترط :واما ابف كثير فقد عمؿ ترجمتو قائال  ( وما بعدىا 10ص)وفصؿ ابف حجر القوؿ في ىدي الساري  (5ص/

(. 30ص)في اختصار عمـو الحديث ..."
وتدريب الراوي (40-39ص/1ج)والتبصرة والتذكرة لمعراقي  (15ص)وينظر عمـو الحديث البف الصالح(16ص /1ج)مرقاة المفاتيح  ( 2

، فالنووي والعراقي وابف حجر والذىبي وابف كثير والبمقيني وغيرىـ مف جميور العمماء عمى تفضيؿ  (91-88ص /1ج)لممسيوطي 
. البخاري

. وفيو وقع سبعوف ألفا (73ص/1ج)وتيذيب األسماء والمغات  (9ص /2ج)تاريخ بغداد  ( 3
(. 287ص/2ج)وانظر شذرات الذىب، لمعرفة تاريخ وفاة الفربري (491ص)ىدي الساري  ( 4
(. 11ص/2ج)تاريخ بغداد  ( 5
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وفؽ منيج مخطط محكـ التطبيؽ، ويضع لو مقدمة طويمة يبيف فييا –عمى أف يتفنف في تأليؼ كتابو ويسير فيو 
. أغراضو ومقاصده ويدافع عف اختياراتو

أف مسمما كاف راضيا عف كتابو في وضعو النيائي الذي أخرجو لمناس ، كما روى عنو تمميذه الحافظ : ويمكف القوؿ 
ما وضعت كتابي ىذا المسند إال بحجة ، وما أسقطت منو شيئا :" سمعت مسمما يقوؿ : "أبو حامد بف الشرقي في قولو 

ومعنى ىذا أنو ألفو في ظرؼ مالئـ جدا ، بينما نجد البخاري في ظروؼ تأليفو المضطربة ربما كتب . 1"إال بحجة
عنواف الباب وأرجأ كتابة الحديث الذي سيضعو في الباب إلى أف يتأكد مف استيفائو لمشروط التي يشترطيا إلخراج 

الحديث وينتقؿ إلى باب آخر ويترؾ مكاف ذلؾ الحديث خاليا بعد أف يكتب آية قرآنية أو تعميقا عف أحد الصحابة أو 
التابعيف ثـ قد ال يعود إلى ذلؾ الباب نسيانا أو لسبب آخر فيبقى الباب خاليا أو يضـ إلى الباب اآلخر ، وىذا أحد 

وال يمكنني في ىذا البحث .األسباب التي أوقعت العمماء في ارتباؾ شديد في التوفيؽ بيف تراجـ األبواب ومضامينيا
استقصاء الجانب الصناعي والمنيجي الذي مف أجمو فضؿ مف فضؿ مسمما عمى البخاري ، ألف ذلؾ يحتاج إلى كتاب 

: أو بحث مستقؿ ، وقد جمع بعضيـ مزايا الكتابيف فقاؿ 
                   تشاجر قوم في البخاري ومسمم            لدي وقالـوا أي ذيـن تقـدم  

                  فقمت لقد فاق البخاري صـحة           كم فاق في حسن الصناعة مسمم 
وعمى أية حاؿ فإف لكؿ مف الصحيحيف مزايا وخصاال يمتاز بيا، ترفعو وتعميو، ومف أراد التوسع في ىذا الموضوع 

. واهلل أعمـ . فميرجع إلى كتب المصطمح، ليرى ما يزداد بو قناعة وثقة واطمئنانا
ىل يمكن حصر شرطيما ؟ 

لقد كانت ىناؾ عناية تامة مف البخاري ومسمـ في انتقاء األحاديث التي أودعت في الكتابيف ، وفي وضع شروط 
خاصة وعالية في ضبط المتوف واألسانيد ، حتى ال يدوف في الكتابيف إال ما كاف صحيحا ، ليذا انتشر الكتابيف 

واشتيرا باسـ الصحيحيف ،ولقد كاف نقد الكتابيف ابتداء مف المشايخ المعاصريف لإلماميف وما تال ذلؾ مف القروف مف 
فيما يرجع إلى بعض كتب الحديث " شرط"ومف ثـ شاع بيف أىؿ العمـ تداوؿ تعبير . أرباب وأئمة ىذا الشأف 

وابف الصالح عندما قسـ الصحيح إلى سبع مراتب ، شرط البخاري ، شرط مسمـ ، شرطيما : كالصحيحيف مثال، فيقاؿ 
جعؿ المرتبة الرابعة ىي ما كاف عمى شرطيما ثـ الخامسة ثـ السادسة ، وىذا الكالـ قد يبدو – ولـ يسبؽ إلى ذلؾ –

واضحا قي ظاىره ، ولكف معنى ىذه الشرطية غير محدد وال محدود ، إذ نوزع فيو ابف الصالح نفسو حيف أباف عنو 
أودعو ما ليس في واحد مف "المستدرؾ "وجمع ذلؾ في كتاب سماه : "...في قولو وىو يتكمـ عمى صنيع الحاكـ 

. 2..."الصحيحيف مما رآه عمى شرط الشيخيف قد أخرجا عف رواتو في كتابييما 
فيو بياف أف ما ىو عمى شرطيما ىو ما أخرجا عف رواتو في كتابييما، ولـ يرد :"فتعقبو الحافظ زيف الديف العراقي قائال

ذا عرفنا أف المعنييف نفسييما .3..."الحاكـ ذلؾ لـ يبينا شرطيما في كتابييما وال نصا عميو ، – وىما الشيخاف – وا 
وأف مف أطمؽ ىذا التعبير إنما أطمقو نتيجة ما استخرجو باجتياده .باستثناء بعض اإلشارات وخاصة مف اإلماـ مسمـ 

الشخصي وذلؾ مف خالؿ دراستو لكتابييما ، وأف اإلجتياد الشخصي لمجموعة كبيرة مف الباحثيف عمى اختالؼ 
                                                           

(. 338ص/1ج)، طبقات الحنابمة (123ص /13ج)تاريخ بغداد  ( 1
(. 30ص)مقدمة في عمـو الحديث البف الصالح  ( 2
( 30ص)التقييد واإليضاح لمعراقي  ( 3
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فالبخاري لـ يفصح عف شرطو قط ، إنما استنتج العمماء . مداركيـ ومستوياتيـ ال يمكف أف يتوارد عمى معنى واحد 
التاريخ الكبير "شرطو مف تصرفو في صحيحو ومف تاريخو الكبير ، ومف فعمو في األدب المفرد ، فإنؾ تراه في كتاب 

فالف لـ يذكر سماعا مف فالف ، فالعمماء بالنظر في صحيح البخاري وفي كتابو التاريخ الكبير وفي األحاديث : يقوؿ 
صرح بشرط البخاري ىو القاضي – حسب عممي القاصر – التي نقميا الترمذي وغيره عف البخاري ، وأوؿ مف عممتو 

. 1-رحمو اهلل – عياض 
ليس بالوضوح الذي يخالو كثير ممف يطمقو ولذلؾ وجد خالؼ حولو في كتب الحديث " شرط " نحف ندرؾ أف تعبير 

،واالختالؼ في معرض االحتجاج وتزيؼ دليؿ الخصـ ، فيحكـ عالـ عمى حديث ما بأنو عمى شرط الصحيح بحسب 
ما استنتجو ىو أو وقؼ عميو مف آراء ، ويعارض خصمو في تمؾ الشرطية بحسب ما عنده مف حجج وبراىيف نعـ 
،سمـ لبعض نقاد الحفاظ حكـ إثبات شرطية الصحيح ألحاديث لـ يخرجيا الشيخاف أو أحدىما،وذلؾ حيف تنبيوا لما 

يكشؼ ذلؾ الحكـ مف مالبسات ، والحظوا مواقع استعماؿ الكممة ، وتخيروا مواطف إطالقيا واألىـ مف ذلؾ أنيـ وقفوا 
والكالـ حوؿ ىذه النقطة متشعب والبحث فييا متعدد النواحي  – في الجمع بيف اآلراء المتعددة حوليا 

ولحصر أطراؼ الموضوع يتعيف تتبع اغمب ما جاء عف الشيخيف حوؿ كتابييما ، ألف بعضو يدخؿ ضمف ما قيؿ عف 
:-  شرطيما ، وذلؾ في النقاط التالية 

الجامع الصحيح " فالبخاري سمى مصنفو : وىذا األمر بيف جمي مف وسـ الكتابيف بالصحيح  :التزام الصحة: أوال
الصحيح المختصر : " ، كما نرى مسمما سمى كتابو بػ 2"وسننو و أيامو   – – المسند المختصر مف أمور رسوؿ اهلل 

وكذلؾ مما صرحا بو أو نقؿ عنيما بسند صحيح مف " –  3– مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسوؿ اهلل 
ماذا يقاؿ لو قمنا عف البخاري أنو صحح أحاديث ليست عمى : ولعؿ سائال يسأؿ. 4إطالؽ الصحيح عمى كتابييما

مرتبطة بصحيح البخاري وليس بتصحيح البخاري ، ليذا  (شرط البخاري )شرطو كما عند الترمذي ؟ نجيب أف لفظ 
يجب التفرقة بيف أمريف ، فعندما نحكـ عمى حديث بأنو صحيح عمى شرط البخاري ، فإننا نقصد طريقة البخاري في 

صحيح البخاري ال تصحيح البخاري ، فاإلماـ قد يصحح : صحيحة  خصوصا ، فيراعي في الكالـ عمى الشرط 
أحاديث ليست عمى شرطو ، ىذا مع العمـ أف كؿ حديث  ليس عمى شرطو ليس بالضرورة ضعفو ، ألف الحديث إما 

ىؿ :-أف يكوف عمى شرطيما أو عمى شرط أحدىما أو عمى شرط غيرىما ولمزيد إيضاح نسأؿ أنفسنا السؤاؿ اآلتي 
الظاىر أنو في أصؿ الصحة وليس في صحيحو فقط ، ! شرط البخاري ىذا في صحيحو فقط أـ في أصؿ الصحة ؟

في – مثال – لمبخاري ، عمميا اإلماـ بالرغـ مف وجودىا " التاريخ الكبير " ومما يدؿ عمى ذلؾ أحاديث كثيرة في كتاب 

                                                           
 (. 73- 72 -71-34ص  /1ج)اإللماع إلى معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع  ( 1
وشروط األئمة الخمسة لمحازمي (88ص/1ج)التدريب  ( 24ص / 1ج) انظر رجاؿ صحيح البخاري لمحافظ أبو نصر الكالباذي  ( 2
(.  7ص)وىدي الساري (51-50ص)
، تاريخ بغداد (128ص/1ج) ،ومقدمة صحيح مسمـ 16انظر إفادة النصيح في التعريؼ بسند الجامع الصحيح البف رشيد السبتي ص  ( 3
(.  589ص /2ج)تذكرة الحفاظ (338ص/1ج)، طبقات الحنابمة (101ص / 1ج)
، وتيذيب األسماء والمغات ،القسـ األوؿ (64ص)وشروط األئمة الخمسة  ( 489 وص7ص)ينظر ىدي الساري  ( 4
فما بعدىا  (6ص)، وينظر لزاما صيانة صحيح مسمـ مف اإلخالؿ والغمط البف الصالح ( 14 وص9ص/2ج)،وتاريخ بغداد (74ص/1ج)

(.  130ص/1ج)،ومقدمة شرح صحيح مسمـ 
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صحيح مسمـ ،وتعميؿ أمير المؤمنيف في الحديث ليا نابع مف انتفاء عممو بسماع فالف عف فالف ، ويعمؿ أحاديث 
أخرى بنفس العمة ،فدؿ ذلؾ عمى أف البخاري إنما يقصد أصؿ الصحة في ىذا الشرط ، وال يقصد صحيحو وحده فثبت 

. وغيرىا ... بيذا اشتراط البخاري الصحة في أصؿ الحديث ، ولكف صحيح البخاري غير باقي كتبو كالتاريخ واألدب 
فإني ال ألـز البخاري إال بصحيحو ،لذلؾ –وىذا كالـ حاؿ ال مقاؿ "-أنا ألتـز فيو الصحة :" فقد قاؿ عف صحيحو 

صحيح عمى شرط البخاري أي في صحيحو وخرج مف ىذا تاريخو أو أدبو أو أي كتاب لو غيره ، لكنو إذا : حيف نقوؿ 
كما ىو ممموس في – لما يسألو الترمذي : صحح حديثا فيو يشترط شرطو المنسوب إليو في أصؿ الصحة ومثؿ ذلؾ 

صحيح فالقوؿ ما قاؿ البخاري لكف يتوارد : فإذا قاؿ... " سألت محمدا عف الحديث : " بقولو –العمؿ الكبير وبكثرة 
وىو ما –نقوؿ ألنو لـ يمتـز إخراج كؿ األحاديث الصحيحة !عمى ذىننا السؤاؿ التالي إذا لماذا لـ يجعمو في الصحيح ؟

غير – ال يعني ىذا إيراده حديث ما في أحد كتبو : إذف.  بؿ كاف ينتقي منيا أصحيا وأجودىا– سأتعرض لو الحقا 
أف يكوف صحيحا،كال وال ، بؿ أغمب األحاديث الموجودة في التاريخ الكبير معمة ،ما أوردىا إال لينبو عمييا – الصحيح 

 .
ثـ إف البخاري ومسمـ لـ يمتزما بإخراج جميع ما يحكـ بصحتو مف " قاؿ ابف كثير :-عدم استيعابيما لمصحيح : ثانيا 

األحاديث ، فإنيما قد صححا أحاديث ليست في كتابييما كما ينقؿ الترمذي وغيره عف البخاري تصحيح أحاديث ليست 
وىذا الكالـ محؿ إجماع عند أئمة ىذا الشأف وصار كالمتواتر عند عمماء الحديث ، .    1"عنده بؿ في السنف وغيرىا 

أف كؿ واحد منيما : في عنواني الكتاب ،ومعناىا واضح جمي ، أي" مختصر" بؿ ىو متواتر كما نراه واضحا مف لفظو 
ما أدخمت في كتابي الجامع إال : " في موضوع ما ، وىذا معنى قوؿ البخاري   – – لـ يذكر كؿ ما صح عف النبي 

، بمعنى أف البخاري لـ يذكر في ىذا الكتاب  كؿ مروياتو ومحفوظاتو ، " ما صح وتركت مف الصحيح حتى ال يطوؿ
نما ذكر جزءا يسيرا جدا مما يحفظ ، والصحيح إنما انتقاه مف حفظو وقوؿ مسمـ في صحيحو مف كتاب الصالة ،  وا 

نما وضعت ما أجمعوا عميو "   –– باب صفة صالة رسوؿ اهلل  فقوؿ ".ليس كؿ شيء عندي صحيح وضعتو ىنا ، وا 
في : ،فالشيخاف كأساتذتيما كانا يعتنياف بالبحث عف نصوص األحاديث...مسمـ لـ أذكر ىاىنا إال ما أجمعوا عميو

أنيما يقتصراف عمى األحاديث : ومعنى ىذا فيما يبدو لممتأمؿ .2الوصؿ واالنقطاع، وغير ذلؾ حتى يتضح الحاؿ
األصوؿ ، فمو صح عند احدىما أحاديث في موضوع ما، فإنو يكتفي بما يظير لو أنو جامع لمعاني تمؾ األحاديث 

ذا أورد الحديث بألفاظ متعددة وزيادات ، فإنو يذكر أصؿ الحديث الجامع / وأدؿ عمى األحكاـ الكمية مما لـ يذكراه وا 
ذلؾ كثيرا ، وقد ألمع اإلماـ – رحمو اهلل – لكؿ ذلؾ ، وأصؿ القصة إذا كاف واردا عمى قصة كما يفعؿ البخاري 

 .3النووي في مقدمة المنياج إلى شيء مف ىذا
فالخالصة أف كال الحافظيف أخذ جممة مف األحاديث الصحيحة وأفرد ليا مصنفا خاصا بالصحيح ، ولـ يقـ أحد منيما 
بحصر الصحيح في كتابو ولـ يقؿ أحد منيما أف الصحيح وحده ما كاف في كتابو ، بؿ تركا الشيء الكثير مف الحديث 

، وىذا يعني أف الحديث الذي ليس في الصحيحيف ال يحكـ بضعفو ، بؿ يخضع   -– الذي صح عف رسوؿ اهلل 
                                                           

(.  35ص)اختصار عمـو الحديث ( 1
(. 8ص)ىدي الساري  ( 2
أربعة ، أحمد بف حنبؿ ويحيى بف معيف وعثماف بف أبي شيبة وسعيد بف -":كما قاؿ البمقيني"-ما أجمعوا عميو "يريد مسمـ بقولو  ( 3

.  ففيو كالـ نفيس (283-280ص/1ج)وانظر حجة اهلل البالغة (1/98ج)تدريب الراوي  (9ص)محاسف اإلصطالح " منصور الخراساني 
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لقواعد النقد عند المحدثيف ، فما توافرت فيو شروط الصحة حكـ عميو بالصحة ، وما تخمؼ عنو شرط مف شروط 
الصحة ، حكـ عميو بالضعؼ وعدـ العمؿ  وقد بيف الحافظ النووي عدـ استيعابيما لكؿ الصحيح بكالـ عاؿ وزيف في 

. 1مقدمة شرحو لصحيح مسمـ فميراجعو مف شاء
 حيث وضع لكتابو مقدمو ، بيف فييا اعتبر اإلمام مسمم أكثر الرجمين نطقا بما يتعمق بمنيجو في صحيحو:ثالثا

ألفت كتابي ىذا مف :"بعض مراميو، كما رويت عنو التصريحات الكثيرة المثبتة في كتب التراجـ والمصطمح ، كقولو 
. 2"ثالثمائة ألؼ حديث مسموعة

 
ولقد روي عنو في ذلؾ أقواؿ منيا ما يبيف الرد عمى أبي زرعة في انتقاده عميو إخراج بعض األحاديث عف رواة  -أ 

 .3متكمـ فييـ
كذلؾ ما قرره القاضي عياض وشيخ اإلسالـ النووي، مف أف مذىبو كاف الفرؽ بيف حدثنا وأخبرنا ، وأف حدثنا ال  -ب 

بينما .4يجوز إطالقو إال فيما سمع مف لفظ الشيخ ، وأخبرنا لما قرئ عميو ، كما ىو مذىب جميور المحدثيف
ف لـ يصرح بو فقد أخذ بطريؽ المزوـ مف  الظاىر مف مذىب شيخو البخاري التسوية بيف المفظيف وىو وا 

كاف : وقاؿ لنا الحميدي "حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ، : باب قوؿ المحدث :كالمو،حيث قاؿ في كتاب العمـ مف صحيحو
يراد قوؿ ابف عيينة دوف :وقد بيف مذىبو ابف حجر قائال " حدثنا وأخبرنا وأنبأنا سمعت ، واحدا :عند ابف عيينة  وا 

. 5"غيره داؿ عمى أنو مختاره 
:- والمطمع عمى ما صرح بو مسمـ في مقدمة صحيحة يخرج بثالث نتائج -ج 

، ويعتبر ذلؾ جزءا مف شرطو ، ونظرا لطوؿ ما يرجع إلى اختيار الرواة الذين يخرج ليم، وتقسيميم إلى طبقات .1
 ، وقد اختمؼ العمماء أوؿ األمر في كيفية إيراد مسمـ لمطبقتيف األولييف في كتابو 6كالمو أحيؿ القارئ إلى مصدره

مف أنو يخرج عف الطبقة األولى  ما يحتج بو مف – رحمو اهلل –عمى تحميؿ القاضي عياض –أو جميـ -،ثـ اتفقوا
أصوؿ ويصدر بو مف أحاديث ويخرج عف الثانية لممتابعة واالستشياد ، وقد يخرج عنيا أيضا أصوال إذا كاف 

 .7الحديث صحيحا مف طرؽ أخرى ، نظرا العتبارات خاصة عنده
والمرسؿ مف الروايات في أصؿ قولنا وقوؿ :" في كتابو حيث قاؿ في المقدمة نفسياعدم اعتداده بالحديث المرسل .2

 ".أىؿ العمـ باألخبار ليس بحجة 

                                                           
(. 15-13ص)وعمـو الحديث البف الصالح  (40ص/1ج)وفتح الباقي لمسنيكي األنصاري (134-130ص/1ج)مسمـ بشرح النووي  ( 1
وتوضيح األفكار لمصنعاني  ( 53-47ص ) ،  وينظر شروط األئمة الخمسة لمحازمي  (131ص/1ج)مسمـ بشرح النووي  ( 2
 (.  53-51ص/1ج)
 (.  589ص /2ج)وتذكرة الحفاظ ( 338ص  /1ج)وطبقات الحنابمة (101ص/13ج)تاريخ بغداد  ( 3
(.  13ص)وشروط األئمة الخمسة لمحازمي (99ص)صيانة صحيح مسمـ عف اإلخالؿ والغمط  ( 4
(. 73ص)، واإللماع لمقاضي عياض  (129-125ص/1ج)مسمـ بشرح النووي  ( 5
 (. 199ص/1ج)فتح الباري  ( 6
.  ( فما بعدىا 143ص/1ج)مقدمة صحيح مسمـ مع شرح النووي  ( 7
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وىذا الشرط مف أشير ما أشيع أنو شرط لمشيخيف ، فيقاؿ إف شرط البخاري ىو ثبوت :-شرط المعاصرة والمقي  .3
لقاء الراوي لشيخو ، وشرط مسمـ ىو االكتفاء بمعاصرتو ، وىذا القوؿ صحيح إلى حد ما ، وىو جزء مف شرطيما 
وليس كؿ شرطيما ، ثـ يقاؿ لمف جعؿ ذلؾ فحسب ىو شرط الشيخيف لقاء أي راو ألي شيخ ؟ فالقضية ليست 

ومف المعمـو لدى المشتغميف بيذا الفف أف تفاصيؿ مذىب اإلماـ البخاري في ىذه . عمى إطالقيا بؿ عمى قيود 
نما استقيت مف صنيعو ومف تصرفاتو في  المسألة ال نعمـ أنو سطرىا في  كتاب ، وال رويت عنو بإسناد متصؿ ، وا 

وقد أظير :"وذلؾ عند ترجمتو لمرواة ، فقد أشار إلى ذلؾ الحافظ ابف حجر في اليدى قائال " التاريخ الكبير " كتابو 
البخاري ىذا المذىب في تاريخو ، وجرى عميو في صحيحو وأكثر منو حتى إنو ربما خرج الحديث الذي ال تعمؽ لو 

، وقد أفرد الحافظ ابف رشيد 1"بالباب جممة إال ليبيف سماع راو مف شيخو لكونو قد أخرج لو قبؿ ذلؾ شيئا معنعنا
وىو رأي كثير مف المحدثيف ، منيـ اإلماـ أبو عبد اهلل البخاري :"مصنفا،فقاؿ – بخصوص ىذه المسألة – السبتي 

، وشيخو أبو الحسف عمي بف المديني ، ذكر ذلؾ عنيـ القاضي أبو الفضؿ عياض وغيره ، وىو مذىب متوسط ، 
ولذلؾ . فمو كاف عنده شيء عف البخاري ألتى بو 2" اشترط ثبوت السماع أو المقاء في الجممة ال في حديث حديث

ىؿ اشترط البخاري ذلؾ في صحيحو ؟ أـ ىو شرطو في الحديث الصحيح مف حيث ىو : وقع خالؼ بيف العمماء 
أف اشتراط ثبوت المقاء و السماع ولو مرة واحدة لمراوي الثقة الذي لـ : فممخص شرط البخاري في ىذه المسألة !؟؟

يوصؼ بتدليس عف شيخو الثقة الذي عاصره مع صحة السند إليو  كاؼ في حمؿ اإلسناد المعنعف عمى االتصاؿ 
ونفي االنقطاع ، وذلؾ تفاديا منو لوقوع اإلرساؿ في وقت شاع فيو اإلرساؿ في العصور المتقدمة وذلؾ كما صرح 

 .بيذا اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو 
كما ذىب إلى – والذي فصؿ رأي اإلماـ البخاري وبيف وجية نظره وأوضحيا ىو اإلماـ مسمـ نفسو في مقدمة صحيحو 

، فأتى بوجية نظره كاممة - كما يشاع-حيف أراد أف يرد عميو أو عمى شيخو عمي بف المديني– ىذا كثير مف العمماء 
، فمسمـ عارض ذلؾ وأنكر أشد اإلنكار ىذا الكالـ ، بؿ ونسب قائمو إلى 3، فمف أرادىا فميراجعيا في  مقدمة الصحيح 
وىذا القوؿ يرحمؾ اهلل في :-" فقاؿ راو لو مصدرا نقده بيذه العبارات 4إلى الجيؿ بمذاىب السمؼ في ىذه المسالة

الطعف في األسانيد قوؿ مخترع مستحدث غير مسبوؽ صاحبو إليو ، وال مساعد لو مف أىؿ العمـ وذلؾ أف القوؿ 
. الخ...."الشائع 

وىكذا تمادى اإلماـ مسمـ في نقض محتوى ىذا المذىب مرتكزا أنو مخالؼ لما درج عميو عمؿ السمؼ، وغير متفؽ مع 
ومف ىنا يتضح بجالء أف جوىر الخالؼ بيف . مف بناه عمى االحتياط ما داـ األمر مفترضا في الثقة غير المدلس

البخاري ومسمـ حوؿ ىذه النقطة ىو مف جزئية خاصة جدا، وتنحصر في أداء الثقة غير المدلس، ويمكف شرحيا عمى 
:  النحو التالي

فإف الشيخيف يقبالف  (وأخبرنا) (وحدثنا) (سمعت)إف أدى الثقة غير المدلس حديثو بعبارة تكوف نصا في السماع ، كػ
روايتو بدوف خالؼ بينيماسواء ثبت لقاؤه لمف حدث عنو أو لـ يثبت ، ألف وصؼ الثقة ال يبقى معو مجاؿ لمبحث فيما 

                                                           
(. 86ص/1ج)مقدمة إكماؿ المعمـ ، لمقاضي عياض  ( 1
(.  10ص)ىدي الساري  ( 2
(.  63ص)السند األبيف  ( 3
(. 129ص/1ج)مقدمة مسمـ بشرح النووي  ( 4
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ال فإف أدى بعبارة تفيد السماع وىو لـ يسمع ، تسقط الثقة وتطرح روايتو مف أساسيا فيذه  صرح فيو بالسماع ، وا 
. الجزئية غير داخمة في محؿ النزاع 

ف أدى ىذا الثقة غير المدلس روايتو بعبارة محتممة لمسماع وغيره كػ ، فيذه ىي الجزئية المقصودة التي  (عف فالف)وا 
اختمفا حوليا ، فالبخاري يشترط لقاء الراوي لمف عنعف عنو أو ثبوت سماعو منو ، ولو لمرة واحدة ، ومسمـ يكتفي 

مكاف المقاء ، كما أفصحت عف ذلؾ عباراتو السابقة  . بالمعاصرة وا 
أما عنعنة الثقة المدلس فال يقبميا واحد منيما ال مع المقاء وال مع عدمو ، إف لـ يتبيف ليما ثبوت سماع الحديث الذي 
يؤديو بعف مف جية أخرى ، وىذا الثبوت لمسماع يشترطانو في كؿ حديث مف رواية الثقة المدلس ، وليس مرة واحدة 
كما عند البخاري بالنسبة إلى الثقة غير المدلس ، ذلؾ أف عنعنة المدلس تعتبر مف الضعيؼ الذي فقد أوؿ شروط 

خراجيا ينافي التزاـ الصحة ، ولذلؾ فإنيما حيف يأتياف  الصحة وىي االتصاؿ ألنو غير متحقؽ فيما رواه بالعنعنة ، وا 
بسند فيو عنعنة مدلس يتبعانو بسند آخر فيو رفع احتماؿ تدليسو كما ىو معمـو مف منيجيتيما ، فتحصؿ أف رفض 

.  عنعنة المدلس محؿ اتفاؽ بينيا أيضا 
فيؿ ىذه الجزئية الخاصة مع ما تقدـ مف تصريحاتيما وما نقؿ عنيما حوؿ كتابييما يكفي كؿ ذلؾ ألف يعد ىو 
المقصود بشرطيما فنعمد إلى حديث في أحد األصوؿ المسندة لـ يخرجاه ونقوؿ إنو عمى شرطيما أو عمى شرط 

أحدىما ، ونضعو في رتبتو المستحقة مف رتب الصحيح السبعة ، بناء عمى ما تقدـ ؟ 
الواقع أنني لـ أقؼ عمى كالـ مف يعتمد قولو في ىذا المجاؿ اعتمد ما تقدـ ذكره في الحكـ عمى حديث بأنو عمى شرط 

ذا فما ىو شرطيماالشيخيف أو أحدىما    ؟ ، وا 
نما يمكف حصر أقواؿ العمماء الميتميف  ال أظف أنو تمكف اإلجابة الدقيقة الخالية مف االعتراضات عف ىذا التساؤؿ، وا 

:- بيذا الشأف في مذاىب رئيسة يحسف التمييد ليا باألمور التالية
اتصاؿ السند، وعدالة الرواة، وضبطيـ، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العمة القادحة، ال : شروط الصحة الخمسة التي ىي - أ

 .يناقش فييا عند تحقيؽ معنى شرط الشيخيف
ىذه الشروط الخمسة يتفاوت تحققيا في الحديث المحكـو بصحتو عموا ودنوا، فقد يتحقؽ أعالىا في حديث،  - ب

 .وأوسطيا في حديث، وأدناىا في آخر مع اعتبار الكؿ صحيحا متوفرا عمى الشروط المطموبة
مع تفاوت مقتضيات الصحة ىذا ، تتبع النقاد منذ ألؼ الصحيحاف أحاديثيما حديثا حديثا، فوجداىا قد اشتممت في  - ت

 .جميا أعمى مقتضيات الصحة، إال ما استثني وىو قميؿ
ومف استقراء أقواؿ أولئؾ النقاد األئمة تسنى البف الصالح الذي استقرأ قواعد عمـو الحديث مف أقواؿ وتصرفات  - ث

عممائو ، أف يقسـ مراتب الحديث إلى سبعة مراتب ، فيجعؿ المرتبة األولى ما اتفؽ عميو الشيخاف ، والرابعة ما 
 .الخ ما تقدـ ...كاف عمى شرطيما 

أصدر النقاد ىذا الحكـ ، نظرا لالعتبارات التي راعاىا الشيخاف في األحاديث المسندة التي اختاراىا في ىذيف  - ج
الكتابيف خاصة وليس في باقي كتبيما ، بؿ وحتى في مقدمة صحيح مسمـ فأحاديثيا خارجة عندىـ عف رسـ كتاب 
الصحيح ، وقالوا إف تمؾ االعتبارات فاقت ما ىو مطموب تحققو مف شروط الصحة في الدرجة الدنيا بؿ والوسطى 

 ".شرط " مف الصحيح ، وتمؾ االعتبارات   ىي التي أطمؽ عمييا كممة 
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لـ يصرح الشيخاف بتمؾ االعتبارات التي الحظيا النقاد، ولذلؾ اختمفت اتجاىاتيـ في تكييفيا أو التعبير عنيا،  - ح
إلخضاعيا لقاعدة يمكف تطبيقيا عمى ما لـ يخرجاه مف الحديث، فيرتقي بذلؾ مف الدرجة السابعة إلى الرابعة أو 

 .الخامسة مثال
اعمـ أف البخاري ":"شروط األئمة الستة " في كتابو  (ىػ507سنة  )قاؿ أبو الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي المتوفى

شرطت أف أخرج في كتابي ما يكوف عمى الشرط الفالني : ومسمما  ومف ذكرنا بعدىـ ، لـ ينقؿ عف واحد منيـ أنو قاؿ 
نما يعرؼ ذلؾ مف سبر كتبيـ ، فيعمـ بذلؾ شرط كؿ رجؿ منيـ  ومعمـو 2وقد وافقو العمماء جميعا عمى ىذا الواقع 1"، وا 

. ال تعطي مفيوما محددا ، خاصة مع كثرة مف تناوؿ الصحيحيف بالدراسة والتحميؿ "سبر "أف كممة 
وينبغي قبؿ الدخوؿ في تفاصيؿ معنى شرط استبعاد رأي لبعض العمماء ، ويمثمو الحاكـ أبو عبد اهلل النيسابوري  - خ

أف مف شرط الصحيح : وابف العربي المعافري وبعض المعتزلة وممخصو " المدخؿ إلى األكميؿ "كما ذكره في كتابو 
أف يكوف لمصحابي راوياف اثناف ، ولمتابعي عنو راوياف كذلؾ ، ألف العمماء اتفقوا عمى إبطاؿ ىذا الرأي جممة 
نخبة "وتفصيال ، بؿ ادعى ابف حباف أنو لـ تتفؽ رواية حديث عمى ىذه الصورة ، ولذلؾ قاؿ الحافظ ابف حجر في 

:" ، وقاؿ الحافظ ابف رشيد السبتي "وليس شرطا لمصحيح ، خالفا لمف زعمو :" عند الكالـ عف العزيز " الفكر 
، أي حديث 3"ولقد كاف يكفي القاضي ابف العربي في بطالف ما ادعى أنو شرط البخاري أوؿ حديث مذكور فيو 

 ". إنما األعماؿ بالنيات :"
شرح "، عف كماؿ الديف بف اليماـ الحنفي في كتابو " شروط األئمة الخمسة " ونقؿ  الكوثري  في تعميقاتو عمى  - د

وجماعة مف الحنفية ، أف التقسيـ السباعي لمحديث الصحيح تحكـ ال معنى لو ، وقد يسوغ بالنسبة إلى " اليداية
المقمد ،أما المجتيد في اعتبار الشرط وعدمو فال يرجع إال عمى رأي نفسو ، فما صح مف الحديث في غير الكتابيف 

 .إلخ ما ينظر ىنالؾ ...يعارض ما فييما 
 : (ىػ584ت )في تعميقو عمى شروط األئمة الخمسة لمحازمي – أيضا – قاؿ  الكوثري  - ذ

                                                           
رحمو – وذىب شيخنا المحقؽ عبد الفتاح أبو غدة ،وىذا محاؿ :أقوؿ !!!!رجح كثير مف العمماء أف المعني بالنقد ىو شيخو البخاري  ( 1

ىو عمي بف المديني وليس البخاري ، وذلؾ بعد أف استظير : في ثنايا تحقيقو لكتاب الموقظة لألماـ الذىبي ؛ إلى أف المعني– اهلل تعالى 
العمماء اختمفوا : أقوؿ متوكال عمى اهلل!  فيو بعد نقمو آلراء أىؿ العمـ حوؿ مف المعني بنقد مسمـ ىؿ ىو البخاري أو ابف المديني ؟

بالمقصود بيذا النقد، يقولوف مف يا ترى قصده مسمـ بكالمو الشديد كي يرد عميو شرطو ىذا ؟ فمف قائؿ أنو عمي بف المديني ، ومف قائؿ 
أنو اإلماـ البخاري ، والذي يقع في قمبي أنو ال يقصد واحدا مف ىذيف العمميف ، إنما يقصد رجال آخر نابيا في عصره ، ولكف ليس لو 

ف كاف رجال محترما في عممو حتى أف مسمما انتصب لمرد عميو ، ولذلؾ لـ يسمو مسمـ ، بؿ عرض  شيرة البخاري أو عمي بف المديني ، وا 
ف كاف رجال نابيا في نفس الوقت ، فيو يقوؿ  بو تعريضا يدؿ عمى وضاعة مكانتو ، وأنو لـ يكف معروفا تمؾ المعرفة قي ذلؾ الزماف ، وا 

وبدىي أنو ال يقاؿ مثؿ ىذا الوصؼ لمبخاري أو لممديني فوجب تأويؿ معنى كالمو؛ ..."وقد تكمـ بعض منتحمي األخبار مف أىؿ عصرنا " 
. ىذا واهلل أعمـ

(. 11ص)شروط األئمة الستة لممقدسي  ( 2
حاوؿ العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمو اهلل أف يمـز أبا طاىر المقدسي بالتصريحات التي أشرنا إلييا سابقا وبما في مقدمة  ( 3

ثالث رسائؿ في " انظر كالمو في مقدمة تحقيقو لػ ،مسمـ ، ولكف ذلؾ باعترافو ال يكفي في تحقيؽ معنى الشرطية ، فآؿ األمر إلى وفاؽ 
(. 58ص)"عمـ مصطمح الحديث 
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أوؿ مف ألؼ في شروط األئمة فيما نعمـ ، ىو الحافظ أبو عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف منده المتوفى سنة خمس )
، وىو موضع أخذ ورد ، ثـ أتى الحافظ البارع "شروط األئمة الستة " وتسعيف وثالثمائة ، وقد ألؼ جزءا سماه 

الحازمي فألؼ ىذا الجزء وأجاد ، وىو جـ العمـ جميؿ الفؤاد عمى صغر حجمو يفتح لممطمعيف عميو أبواب السبر 
 (والفحص وينبييـ عمى نكت قمما ينتبو إلييا 

إنو إذا تجاوزنا شروط األئمة الخمسة والستة ، وحصرنا البحث في شرط الشيخيف في : بعد ىذا التمييد يمكف القوؿ 
بحسب تتبعي لجذور – فيما يبدو لي – صحيحييما والخالؼ الواقع حوؿ ذلؾ الشرط ، فسنجد أف منشأ الخالؼ 

، فربما كاف ىذا الكتاب (ىػ405ت)" لمحاكـ أبي عبد اهلل النيسابوري " المستدرؾ عمى الصحيحيف "المسألة ىو كتاب 
ومف أراد . لمدار قطني ألؼ قبمو"اإللزامات "ىو الذي لفت أنظار العمماء إلى مسألة الشيخيف مف أصميا ، رغـ أف 

.  وغيرىا 1التوسع في ذلؾ فميراجع ما بسط منيا في مظانيا كالشروط الخمسة والستة ومكانة الصحيحيف
ومع كثرتيا فيي في غاية الدقة والخفاء قد ، بناء عميو فإف االعتبارات التي تعود إلى ىذه الناحية كثيرة جدا: عمو السند

ال يدركيا إال كبار األئمة المتخصصيف الذيف عكفوا عمى دراسة كتابييما فكشفوا لنا عف شروطيما في األحاديث وفي 
الرواة ، وبينوا ذلؾ بتفصيؿ ، وكاد اتفاقيـ يقع عمى أف شروط البخاري أضيؽ وأحكـ مف شروط مسمـ ، وأف البخاري 
أعمى إسنادا مف مسمـ وعمو السند بمفرده لو مدخؿ في التمكف مف الصحة ، ومع ذلؾ سعى مسمـ إلى أف يتفوؽ في 
عمو اإلسناد بالذات عمى شيخو البخاري في بعض األحياف ، وقبؿ أف نبيف ذلؾ يحسف إلقاء نظرة سريعة عمى عمو 

. اإلسناد وأىميتو ومحاذيره في ميداف الصناعة الحديثية 
إف اإلسناد خصيصة فاضمة ليذه األمة وليست لغيرىا مف األمـ :فمما جاء مف ىذا القبيؿ، نقوؿ مستعينيف باهلل الكريـ 

اإلسناد مف :"فعمى المسمـ أف يعتمد عميو في نقؿ الحديث واألخبار يقوؿ ابف المبارؾ ، وىو سنة بالغة مؤكدة ، السابقة
فإذا كاف اإلسناد في األخبار مف خصائص ىذه األمة اإلسالمية بؿ مف ".الديف ، ولوال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء 

عميو الصالة والسالـ – أىميا ، فذلؾ مزيد فضؿ اهلل تعالى الذي امتف بو عمييا إذ وعدىا بحفظ ما أوحى بو إلى نبييا 
نا لو لحافظوف :"مف تشريع فقاؿ عز وجؿ –  ذا كاف الذكر ىو القراف فإف حديث النبي ىو 2"إنا نحف نزلنا الذكر وا   وا 

وليذا فقد رحؿ كثير مف األئمة والجيابذة الحفاظ إلى أقطار .3المبيف لو ، المفصؿ ألحكامو ، فكاف حفظو بحفظو
بيت :"ما تشتيي ؟فقاؿ– رحمو اهلل – األرض طمبا لعمو اإلسناد في الحديث حتى قيؿ ليحيى بف معيف في مرض موتو 

سناد عالي  العمو في اإلسناد :" ، وقاؿ ابف الصالح"طمب اإلسناد العالي سنة عمف سمؼ :"وقاؿ أحمد بف حنبؿ "خاؿ وا 
 فقمة 4، فالعالقة بيف كثرة رجاؿ السند والخطأ مطردة أكثر ، وكذلؾ قمة رجاؿ السند تقمؿ مف احتماؿ الخطأ"سنة 

دوف النازؿ ، وسبب ذلؾ أف كثرة – كما سمؼ – الرجاؿ مرغوب فييا عند المحدثيف ، فيـ يحبوف الحديث العالي 
إف العالي أصح وأقوى ، وأقرب إلى الثقة بيـ ، ومف حرصيـ عمى : الوسائط سبب كثرة األوىاـ ، فألجؿ ذلؾ قالوا 

العمو أف الشيخ توجد عنده األحاديث في بالده نازلة ، فيسافر مسيرة شير أو أكثر ، ألجؿ أف يحصؿ عمييا بإسناد 
. أقؿ ؛ ألنو يسقط عنو رجؿ أو أكثر 

                                                           
( 29ص)والسند األبيف  (5ص)النخبة وشرحيا البف حجر  ( 1
(. 75-59ص)انظر مكانة الصحيحيف لمدكتور خميؿ إبراىيـ مال خاطر  ( 2
(.  10)سورة الحجر آية  ( 3
(.  12-5ص")األمالي في أعمى األسانيد العوالي "بتصرؼ مف مقدمة كتاب  ( 4
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ثـ ينبغي أف يعرؼ أف الحكـ عمى السند يكوف بالنظر إلى الرجاؿ ، فال نحكـ عمى السند عاليا أو نازال إال بعد النظر 
إلى رجالو ، فقد يكوف السند العالي رجالو ضعفاء ويكوف النازؿ رجالو أقوياء ، حينئذ يكوف اإلسناد العالي أضعؼ مف 

ليذا كثيرا ما ، النازؿ عمى الرغـ مف عموه إال أف في رجالو ضعؼ ، وذاؾ نازؿ لكف رجالو ثقات فال تساٍو بينيما 
نالحظ أف البخاري يورد في صحيحو لمحديث الواحد سنديف ، األوؿ منيما يكوف عاليا ، ولكف تشوبو شبية التدليس 

...  مثال ، فيأتي اإلماـ باإلسناد النازؿ لنفس المتف ولكنو أنظؼ ، فميس فيو ما يشوبو وىكذا 
فما ىو تعريؼ اإلسناد العالي ؟وما العمة مف استحبابو ؟ وما أقسامو ؟ 

 ،ومنو  إذا تقدـ 1ىو الذي قؿ عدد رجالو بالنسبة إلى سند آخر يرد بو ذلؾ الحديث بعدد أقؿ) :تعريف اإلسناد العالي
. 2سماع رواية ،أو تقدمت وفاة شيخو

يسمى اإلسناد العالي ، مع اشتراط االتصاؿ   – – اإلسناد الذي تقؿ الوسائط بيف الراوي وبيف النبي  : شرح التعريف
فيو ، فإف مثؿ إسناد ىشيـ عف حميد عف أنس ىكذا بالعنعنة مف غير تصريح بالسماع مما يتوقؼ فيو لما عمـ مف 

. تدليس ىشيـ وحميد ، فيذا اإلسناد فيو مظنة االنقطاع
يسمى اإلسناد النازؿ ، وال شؾ أف اإلسناد العالي أفضؿ   – – واإلسناد الذي تكثر الوسائط بيف الراوي وبيف النبي 
مدعاة لتطرؽ الخمؿ أو الوىـ والخطأ والقمة – تكوف في الغالب –وأقرب إلى الصحة مف اإلسناد النازؿ فكثرة الوسائط 

. والكثرة المذكورة ليست مطمقة ، بؿ ىي بالنسبة إلى سند آخر لمحديث نفسو 
 :مثال عمى اإلسناد العالي من صحيح البخاري 

مف :"يقوؿ   – – سمعت النبي : حدثنا يزيد بف أبي عبيد عف سممة قاؿ :حدثنا مكي بف إبراىيـ قاؿ :قاؿ البخاري 
وىذا الحديث أوؿ ثالثي وقع في البخاري ، وليس فيو :" ، قاؿ ابف حجر 3"يقؿ عني ما لـ اقؿ ، فميتبوأ مقعده مف النار 

 4"أعمى مف الثالثيات ، وقد أفردت فبمغت أكثر مف عشريف حديثا 
وىـ مكي بف إبراىيـ ويزيد بف عبيد و سممة   – فيذا إسناد ثالثي عاؿ ، رواه البخاري بثالث وسائط بينو وبيف النبي 

: وفي صحيح البخاري اثناف وعشروف حديثا ثالثيا، وىي عمى التفصيؿ اآلتي.بف األكوع 
 عف أبي عاصـ وستة أحاديث. حديثا عف المكي بف إبراىيـ عف يزيد بف أبي عبيد عف سممة بف األكوع أحد عشر

 عف محمد بف عبد اهلل وثالثة أحاديث. الضحاؾ بف مخمد النبيؿ عف يزيد بف أبي عبيد عف سممة بف األكوع 
.  عف عصاـ بف خالد عف حريز بف عثماف عف عبد اهلل بف بسر وحديث واحد. األنصاري عف حميد عف أنس 

وقد جمعيا الشيخ المحدث عبد الصبور بف .  عف خالد بف يحيى الكوفي عف عيسى بف طيماف عف أنسوحديث واحد

                                                           
 (130ص)تيسير مصطمح الحديث لمطحاف  ( 1
(.  358)منيج النقد عند المحدثيف  ( 2
(.  109برقـ  )  ––  باب إثـ مف كذب عمى النبي 38كتاب العمـ ، (3)الحديث اخرجو في  ( 3
(. 277ص  /1جزء )فتح الباري  ( 4
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 ، وأعمى ما في 1إنعاـ المنعـ الباري بشرح ثالثيات البخاري:"في جزء سماه  (ىػ1349)الشيخ عبد التواب الممتاني 
. 2صحيح البخاري ثالثي

 :دليل استحباب طمب العمو 
  – – نيينا أف نسأؿ رسوؿ اهلل : مف حديث ثابت عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ – رحمو اهلل تعالى – ما رواه مسمـ 

 3"الخ... عف شيء فكاف يعجبنا أف يأتيو الرجؿ مف أىؿ البادية فيسألو ونحف نسمع 
وفيو دليؿ عمى إجازة طمب المرء العمو مف اإلسناد عمى :"...قاؿ الحاكـ النيسابوري في المعرفة بعد رواية ىذا الحديث 

ف كاف سماعو عف الثقة، إذ البدوي لما جاءه رسوؿ رسوؿ اهلل  فأخبره بما فرض اهلل عمييـ لـ   – – النزوؿ فيو ، وا 
ولو كاف طمب العمو في اإلسناد . وسمع منو ما بمغو الرسوؿ عنو   – – يقنعو ذلؾ حتى رحؿ بنفسو إلى رسوؿ اهلل 

سؤالو إياه عما أخبره رسولو عنو وألمره باالقتصار عمى ما أخبره الرسوؿ   – – غير مستحب ألنكر عميو المصطفى 
.  4"عنو 

 !ما العمة في استحباب طمب العمو في اإلسناد ؟
العمو يبعد اإلسناد عف الخمؿ ؛ ألف كؿ رجؿ مف رجالو يحتمؿ أف يقع الخمؿ مف :"بيف ذلؾ اإلماـ ابف الصالح فقاؿ 

.  5جيتو سيوا أو عمدا ، ففي قمتيـ قمة جيات الخمؿ ، وفي كثرتيـ كثرة جيات الخمؿ ، وىذا جمي واضح
نما كاف العمو مرغوبا فيو لكونو أقرب إلى الصحة و قمة الخطأ ؛ ألنو ما مف راو مف : " وقاؿ الحافظ ابف حجر  وا 

. 6"رجاؿ اإلسناد إال والخطأ عميو فكمما كثرت الوسائط وطاؿ السند كثرت مظاف التجويز ، وكمما قمت قمت

                                                           
 . اليند– بنارس –طبعتو إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء بالجامعة السمفية  ( 1
 حديثا مطبوعة مع شرحيا ، وأما صحيح مسمـ فميس فيو 22عدد الثالثيات في صحيح البخاري : فائدة عف الثالثيات في كتب السنة  ( 2

ثالثي ، وأعمى ما فيو األسانيد الرباعية ، وكذا أبو داود والنسائي ليس فييما ثالثي ، وأما ابف ماجة ففيو ثالثيات عدة وىي مف طريؽ 
طبعت مع شرحيا  (382)حديثا وقعت في مسنده بسنده ، وأما مسند أحمد فثالثياتو  ( 15 )جبارة بف المغمس ، وأما الدرامي فثالثياتو

بتصرؼ يسير مف كتاب اإلماـ الترمذي والموازنة بيف .لمشيخ محمد السفاريني ، وأما الترمذي فقد وقع في جامعو حديث واحد ثالثي 
( 16ص)جامعو وبيف الصحيحيف لمدكتور نور الديف عتر 

.  102باب السؤاؿ عف أركاف اإلسالـ برقـ -3، كتاب اإليماف -1أخرجو في  ( 3
 (. 6ص)معرفة عمـو الحديث ، لمحاكـ  ( 4
(. 130ص)مقدمة ابف الصالح  ( 5
 (. 119ص)نزىة النظر شرح نخبة الفكر البف حجر  ( 6
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:   العمو في اإلسناد عمى خمسة أقساـ :-أقسام العمو 
 وىذا ما يسمى بالعمو 1بإسناد نظيؼ غير ضعيؼ، وذلؾ مف أجؿ أنواع العمو  –– لقرب مف رسوؿ اهلل ا: األول

. المطمؽ
القرب مف إماـ أئمة الحديث كشعبة ومالؾ والثوري واألعمش ونحوىـ أي يقمؿ العدد فيو إلى ذلؾ اإلماـ  : الثاني

وكذلؾ كؿ إسناد مف اإلماـ المذكور : " أو إلى منتياه ، قاؿ الحاكـ  - –ولوكثر العدد مف ذلؾ اإلماـ إلى رسوؿ اهلل 
. 2"، فإذا صحت الرواية إلى ذلؾ اإلماـ بالعدد اليسير فإنو عاؿ - يعني األعمش – فيو 

ويتفرع عف ىذا القسـ . العمو بالنسبة إلى كتاب مف كتب الحديث المشيورة والمعتمدة كالصحيحيف وغيرىما: الثالث
. وىي مشروحة في كتب المصطمح، المصافحة:الرابع. المساواة:الثالث. البدؿ أواإلبداؿ:الثاني.الموافقة:األوؿ:أربعةفروع

وذلؾ بأف يتقدـ موت الراوي في ىذا السند عمى موت الراوي الذي : العمو بتقدـ وفاة الراوي :  ومف أنواع العمو :الرابع
ف كاف اإلسناداف متساوييف في العدد فما أرويو عف ثالثة :"  ، ومف ذلؾ قوؿ النووي في التقريب 3في السند اآلخر ، وا 

عف البييقي عف الحاكـ أعمى مما أرويو عف ثالثة عف أبي بكر بف خمؼ عف الحاكـ ، لتقدـ وفاة البييقي عمى ابف 
. 4"خمؼ 

ويمتاز بأف يسمع :"قاؿ النووي . العمو بتقدـ السماع مف الشيخ ، بأف يسمع الراوي مف الشيخ قبؿ غيره : الخامس 
شخصاف مف شيخ ، وسماع أحدىما مف ستيف سنة مثال ، واآلخر مف أربعيف ، وتساوي العدد إلييما ، فاألوؿ 

. وذىب بعضيـ إلى جعؿ األخيريف قسما واحدا،5أعمى
: وأرى لزاما أف أعرج عمى اإلسناد النازؿ وأقسامو فالحاجة داعية إليو

اإلسناد النازؿ ىو الذي كثر عدد رجالو بالنسبة إلى سند آخر يرد "والنازؿ مف النزوؿ وىو ضد العمو، و: اإلسناد النازل
حدثنا إسماعيؿ حدثني أخي عف سميماف عف :" ما رواه البخاري بتسعة رجاؿ ، فقاؿ مثالو، 6"بو ذلؾ الحديث بعدد أقؿ 

عف محمد بف أبي عتيؽ عف ابف شياب عف عروة بف الزبير أف زينب ابنة أبي سممة حدثتو عف أـ حبيبة بنت أبي 
ال إلو إال اهلل ، ويؿ لمعرب مف شر : دخؿ عمييا يوما فزعا يقوؿ   – – سفياف عف زينب ابنة جحش أف رسوؿ اهلل 

قالت زينب بنت جحش – وحمؽ بإصبعيو اإلبياـ والتي تمييا – قد اقترب ، فتح اليـو مف ردـ يأجوج ومأجوج مثؿ ىذه 
. 7"نعـ ، إذا كثر الخبث : يا رسوؿ اهلل ، أنيمؾ وفينا الصالحوف ؟ قاؿ: فقمت : 

 8"ويقاؿ إنو أطوؿ سندا في البخاري ؛ فإنو تساعي  )فيذا اإلسناد نازؿ ، 
. ورواه بأقؿ مف ىذا  بثمانية رجاؿ بؿ قد رواه مف وجو آخر بسبعة رجاؿ 

                                                           
 (.130ص)مقدمة ابف الصالح  ( 1
(. 11ص)معرفة عمـو الحديث  ( 2
 .( وما بعدىا 130ص )ومقدمة ابف الصالح  ( وما بعدىا120ص)نزىة النظر  ( 3
 (.361ص)منيج النقد لمدكتور عتر  ( 4
(. 168ص/1ج)تدريب الراوي شرح تقريب النووي  ( 5
(. 180ص)تيسير مصطمح الحديث لمطحاف  ( 6
(. 7135)باب يأجوج ومأجوج برقـ ، كتاب الفتف  (92)أخرجو في  ( 7
(. 139ص/13ج)فتح البارئ  ( 8
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 وىو خمسة أقساـ ، أنواعيا يدركيا القارئ المبيب مف تفصيؿ أقساـ العمو ، وىو مرغوب عنو ، قاؿ :أقسام النزول 
. (اإلسناد النازؿ قرحة في الوجو ): وقاؿ يحيى بف معيف  (النزوؿ شـؤ  )اإلماـ عمي بف المديني
استثنى المحدثوف مف تفضيؿ العمو ما إذا كاف مع النزوؿ ما يجبره ، ويجعؿ لو مزية : -  ؟ ىل يفضل العمو دائما

عمى اإلسناد العالي ؛ كأف يوجد في النازؿ زيادة يروييا ثقة ، أو يكوف رجاؿ اإلسناد أحفظ أو أفقو ، قاؿ وكيع بف 
عف سميماف األعمش عف أبي وائؿ عف عبد اهلل بف مسعود عف : أييما أحب إليكـ أف أحدثكـ : " الجراح لتالمذتو 

نحب : قالوا".   ، أو أحدثكـ عف سفياف الثوري عف منصور عف إبراىيـ عف عمقمة عف عبد اهلل بف مسعود ؟– النبي 
، األعمش شيخ ولكف سفياف عف منصور عف إبراىيـ عف عمقمة فقيو عف !ويحكـ :" ، قاؿ"األعمش؛ فإنو أقرب إسنادا 

. 1"فقيو عف فقيو
ليذا كانت ىمة المحدثيف منصبة عمى الظفر بعمو اإلسناد ، وذلؾ كاف مناط رحالتيـ ومنتيى آماليـ ، وعمى رأسيـ 

البخاري ومسمـ المذاف يتأكد عمو اإلسناد بالنسبة إلييما أكثر مف غيرىما الشتراطيما أعمى مقتضيات الصحة في 
الحديث ، إال إنيما مع ذلؾ يراعياف مع العمو أشياء أخرى قد تجعميما يعدالف عف العمو إلى النزوؿ ، أي ليس معنى 

نشدانيما لمعمو أنيما كمما وجدا سنديف أحدىما عاٍؿ و اآلخر نازؿ ، تركا النازؿ وأخذا بالعالي ،بؿ إنيما كثيرا ما 
يعدالف عف العمو إلى النزوؿ ويرجحانو إذا كاف في العمو ما يخالؼ شروط الصحة ، أو وجدا في النزوؿ فائدة ليا 

فالبخاري مثال يروي عف أتباع التابعيف كما في ثالثياتو ، ويروي عمف ىـ في درجة .ارتباط بصحة الحديث وتقويتو 
اإلماـ مالؾ ، ويروي عف أصحاب اإلماـ مالؾ ومف في طبقتيـ ، ومع ذلؾ روى عف أبي اسحاؽ الفزاري 

وىو في درجة اإلماـ مالؾ ، ووصؿ ألبي إسحاؽ الفزاري بواسطتيف بحيث لـ يصؿ لمالؾ مف طريقو إال (ىػ183ت)
والتي تفيد االتصاؿ حتما ، وفي " حدثنا: " بوسائط ثالث ، كؿ ذلؾ ألف مالكا صرح في ىذا اإلسناد النازؿ بقولو 

فكاف بإمكاف البخاري أف يصؿ لمالؾ بواسطة واحدة فيكوف ، وىي محتمة لالتصاؿ وعدمو" عف " اإلسناد العالي قاؿ 
إسناده عاليا إليو ، ولكنو آثر النزوؿ الكثير بؿ والمستيجف بالنسبة إلى مف ىـ في عصره ، لتمؾ الفائدة التي ترجع إلى 

. الصحة أوال وبالذات 
في معرض ثنائو عمى اإلماـ البخاري وسبب ترؾ البخاري الرواية عف - رحمو اهلل– ما أورده الخطيب البغدادي ومثالو

نما لعمو السند، وأف ذلؾ ليس لضعؼ الشافعي– رحميما اهلل – اإلماـ الشافعي  ثـ يورد ، كما ىي عادة أىؿ الحديث، وا 
ال تزاؿ طائفة "   – – اعتراضا والرد عميو ، وىا أنذا أنقؿ كالمو مع بعض اختصار طفيؼ ، قاؿ معمقا عمى قولو 

 : 2مف أمتي ظاىريف حتى يأتييـ أمر اهلل وىـ ظاىروف
والذي نقوؿ تركو االحتجاج بحديث الشافعي ، إنما تركو ال لمعنى يوجب ضعفو ، لكف غني عنو لما ىو أعمى منو "...

مالؾ بف أنس ، وعبد العزيز بف محمد الدراوردي ، وداود بف : ، وذلؾ أف أقدـ شيوخ الشافعي الثقات الذيف روى عنيـ 
والبخاري لـ يدرؾ الشافعي ، وروى عف مف كاف أكبر منو سنا ، وأقدـ منو ،عبد الرحمف العطار ، وسفياف بف عيينة 

سماعا ، مثؿ مكي بف إبراىيـ البمخي وعبيد اهلل بف موسى العبسي وخمؽ يطوؿ ذكرىـ ،وىؤالء الذيف سميتيـ رووا عف 
كعبد اهلل بف مسممة القعنبي ، وعبد اهلل بف يوسؼ التنيسي : بعض التابعيف وحدثو أيضا عف شيوخ الشافعي جماعة 

وىؤالء كميـ رووا عف مالؾ ، ومنيـ مف روى عف الداروردي كسعيد بف أبي مريـ المصري وأبي غساف اليندي ... ،
                                                           

. وعزاه إلى اإلرشاد(366ص)منيج النقد  ( 1
 (.7311)  ال تزاؿ طائفة مف أمتي برقـ –  باب قوؿ النبي 10/11كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة (96)أخرجو البخاري في  ( 2
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وىؤالء رووا عف سفياف بف عيينة ، وفييـ مف يحدث عف داود بف عبد الرحمف العطار ، وغير مف ذكرت أيضا ...،
أف يروي عنو حديثا عف رجؿ عف الشافعي عف  (أي البخاري )فمـ ير .ممف أدرؾ شيوخ الشافعي قد كتب عنو البخاري 

مالؾ ، وقد حدثو بو غير واحد عف مالؾ ، كما رواه الشافعي مع كونو الذي حدثو بو أكبر مف الشافعي سنا وأقدـ 
رواه عف  (مدعـ  )فقد أورد البخاري في صحيحو نازال حديثا كاف عنده عاليا ، وىو حديث : فإف قيؿ . سماعا 

إسماعيؿ بف أبي أويس عف مالؾ ، ورواه أيضا عف عبد اهلل بف محمد المسندي عف معاوية بف عمرو عف أبي إسحاؽ 
وال شؾ أف البخاري قد سمعو مف غير واحد مف أصحاب مالؾ ،إذ كاف . الفزاري عف مالؾ ، وىذا الحديث في الموطأ 

فأعظـ ما في البخاري لو روى عف رجؿ عف الشافعي عف مالؾ ، أف . قد لقي جماعة ممف روى لو الموطأ عف مالؾ 
يكوف قد نزؿ عف عالي حديثو درجة ، وىو في االعتبار أعمى مف حديث أبي إسحاؽ الفزاري ، الذي أخرجو بدرجة ، 

رجميف ومف طريؽ الفزاري ثالثة وىذا يدؿ عمى خالؼ ما - لو أخرجو - ألف بينو وبيف مالؾ مف طريؽ الشافعي
. وينقض ما عميو في ىذا الباب اعتمدت، ذكرت

إال لمعنى في النازؿ ، ال يجده في العالي أو يكوف – وىو عنده عاؿ –  إف البخاري لـ يرو في الصحيح حديثا نازال 
فيذكر بعض طرقو عاليا ويردفو بالحديث النازؿ متابعة لذلؾ القوؿ ، فأما أف يورد الحديث النازؿ ، أصال مختمفا فيو

وحديث . وىو عنده عاٍؿ ال لمعنى يختص بو وال عمى درجة المتابعة لبعض ما اختمؼ فيو ، فغير موجود في الكتاب  
فمينظر كيؼ حدد أبو إسحاؽ : ثـ قاؿ ... ثـ ساقو بسنده ... أبي إسحاؽ الفزاري فيو بياف الخبر وىو معدـو في غيره 

وقد ... رواية ىذا الحديث ، وحكى فيو سماع مالؾ مف ثور بف زيد ، وسماع ثور مف سالـ وسماع سالـ مف أبي ىريرة 
-رحمو اهلل -  فالبخاري1لحديث أبي إسحاؽ نظائر إذا تأمميا الناظر تبيف صحة ما قمنا" الجامع " أورد البخاري في 

إذ ،أخرج حديث أبي إسحاؽ بالسماع والتحديث في رجاؿ السند كميـ ، ويكوف قد انفرد مف بيف أصحاب مالؾ بذلؾ 
والسر :كميـ رووه بالعنعنة ، فيكوف بيذا قد أمف التدليس واالنقطاع في رواية الموطأ، وليذا قاؿ ابف طاىر القيسراني 

ولمبخاري ،" عف ثور "وفي رواية الباقيف ، في ذلؾ اف في رواية أبي إسحاؽ الفزاري وحده عف مالؾ حدثني ثور بف زيد
فقد رواه البخاري نازال درجتيف لوجود التصريح بالسماع . 2حرص شديد عمى اإلتياف بالطرؽ المصرحة بالتحديث

فالبخاري . والتحديث في كؿ السند وإلزالة شبية االنقطاع والتدليس ، والرد عمى معترض رواية أبي ىريرة في الموطأ 
مف صنؼ العمماء الذيف ىميـ االنتفاع مف المسموع مف العمـ ومعرفة الشريعة أكثر مف ىميـ التسوؽ بعالي السند 

ذا عرفنا أىمية عمو اإلسناد وقيمتو في صحة .      واالكتفاء بمطمؽ الرواية عما ىو المقصود بيا مف الدراية  وا 
الحديث وأف الشيخيف قد حرصا عمى أف ال تفوتيما ىذه المزية ألنيا داخمة ضمف دائرة شروطيما فإنو مف الطبيعي أف 
يكوف البخاري لتقدـ سنو وريادتو أعمى إسنادا مف مسمـ ، ولذلؾ تجد صحيحو قد اشتمؿ عمى ثالثيات وىي أعمى ما 

بمعدؿ راو واحد في كؿ قرف ولذلؾ اىتـ العمماء   – – يوجد في عصره إذ تخطى القروف الثالثة بينو وبيف النبي 
، " إف كتاب البخاري أصح مف كتاب مسمـ:"ومع ذلؾ فعندما قيؿ .بيذه الثالثيات وجمعوىا وشرحوىا كما ىو معروؼ 

فالمقالة قيمت !. فميس معنى ذلؾ أف كؿ حديث في صحيح البخاري ىو أصح مف كؿ األحاديث في صحيح مسمـ 
إذ وجدت أحاديث في كتاب مسمـ ىي أصح مف أحاديث في صحيح ، بالنظر إلى المجموع ال بالنظر إلى الجميع

                                                           
 (.66-48ص)مسألة االحتجاج بالشافعي فيما أسند إليو  لمبغدادي  ( 1
(. 488ص/7ج)وبمثؿ ذلؾ قاؿ ابف حجر في الفتح  (68)شروط األئمة الستة  ( 2
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ليس كؿ حديث في صحيح البخاري ىو أعمى إسنادا مف كؿ األحاديث في صحيح : فكذلؾ يمكف القوؿ ، البخاري 
 .مسمـ ، فقد وجدت أحاديث في صحيح مسمـ ىي أعمى إسنادا مما في صحيح البخاري 

حدثنا مكي بف إبراىيـ :"أسند البخاري حديثا فقاؿ : وألضرب مثاال بحديث اتفقا عمى إخراجو لنرى عمو اإلسناد عندىما
 وىذا 1."المغرب إذا توارت بالحجاب   – _ كنا نصمي مع النبي : قاؿ حدثنا يزيد بف أبي عبيد عف سممة ، قاؿ 

إذ يرويو مسمـ عف قتيبة بف سعيد عف حاتـ بف إسماعيؿ عف يزيد بف أبي عبيد عف سممة بف ، أعمى مف إسناد مسمـ
وكما أف البخاري إلتجأ إلى .أربعة رجاؿ   – – ثالثة رجاؿ وبيف مسمـ والنبي   – – األكوع ، فبيف البخاري والنبي 

، اقتفى مسمـ أثر - ربما ظف بعض الناس أنو يخؿ بشروطو ، ألجؿ الوصوؿ إلى عمو اإلسناد - أسموب غريب 
. شيخو فمجأ إلى نفس األسموب 

وتكوف الطريؽ التي عمى ، ذلؾ أف الشيخيف عندما يتيقناف مف صحة حديثف ويكوف ذلؾ الحديث مرويا مف طرؽ عديدة
والطريؽ التي فييا بعض الرجاؿ المتكمـ فييا عالية ، فإنيما ينظراف إلى الحديث باعتبار منتياه ال ، شرطيما نازلة

صحيح ال شؾ في ذلؾ عندىما ، وحيث كاف ذلؾ فال بأس مف أف يرضي   – – باعتبار بدايتو، فمنتياه عند النبي 
ف أخؿ بشرطو في الرواة ماداـ الحديث صحيحا في النياية ، أحدىما نيمتو إلى العمو ويختار في كتابو اإلسناد العالي وا 

ولئف استخرج العمماء ذلؾ مف صنيع .وىذا أحد األسباب التي تكمـ مف أجميا في بعض رواتيما مف لـ يفيـ قصدىما . 
ثـ قد يكوف عند البخاري ثابتا ، :" عف البخاري (46ص)البخاري وتصرفو في صحيحو كما قاؿ الحازمي في شروطو 

..." ولو طرؽ بعضيا أرفع مف بعض غير أنو يحيد أحيانا عف الطريؽ األصح لنزولو 
. فقد أعمف اإلماـ مسمـ ذلؾ صراحة رغـ أنو لـ يصرح بشرطو في صحيحو في غير ىذه الجزئية

أف مسمما روى عف جماعة مف الضعفاء اعتمادا عمى كوف ما رواه عنيـ معروفا مف :  ما ممخصو2قاؿ ابف الصالح
ومف أسباب ذلؾ أف يعمو بالشخص الضعيؼ إسناده وىو عنده مف رواية الثقات نازؿ ، فيقتصر عمى . رواية الثقات 

. العالي وال يطوؿ بإضافة النازؿ إليو ، مكتفيا بمعرفة أىؿ الشأف في ذلؾ 
وىذا العذر قد رويناه عنو تنصيصا ، روينا عف سعيد بف عمرو البرذعي أنو حضر أبا زرعة الرازي ، وذكر صحيح 

نكار أبي زرعة عميو روايتو عف أسباط بف نصر ، وقطف بف نسير ، وأحمد بف عيسى المصري ، قاؿ سعيد بف  مسمـ وا 
نما أدخمت مف : فمما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسمـ إنكار أبي زرعة فقاؿ لي مسمـ : عمرو  إنما قمت صحيح ، وا 

ويكوف – أي بعمو – حديث أسباط وقطف وأحمد ما قد رواه الثقات عف شيوخيـ ،إال أنو ربما وقع لي عندىـ بارتفاع 
". عندي مف رواية أوثؽ منيـ بنزوؿ ، فأقتصر عمى ذلؾ ، وأصؿ الحديث معروؼ مف رواية الثقات 

يخرج المرء بنتيجة أنو إذا كاف ىناؾ مجاؿ ، ومف دراسة تراجـ المحدثيف ومحاولة التعرؼ عمى مجتمعيـ وسبر أحواليـ
فيو في عمو اإلسناد ، فالقوي العزيز فييـ مف عال إسناده والضعيؼ المحتقر ، لمتسابؽ والتنافس والتفاخر فيما بينيـ

وال يستبعد أف اإلماـ مسمـ وىو يحاوؿ تالفي تعثرات شيخو في كتابو أحس بغضاضة .بينيـ ىو مف كاف إسناده نازال 
لنزوؿ إسناده عنو ، فعمؿ ما أمكنو عمى استدراؾ ىذا النقص بأف يجتيد في البحث عف أسانيد لبعض األحاديث التي 
أخرجيا البخاري نازلة ػ تكوف أعمى منيا ، وفي ذلؾ فميتنافس المتنافسوف ، فإف ىذا التنافس الحميد عاد عمى األمة 

. اإلسالمية بفوائد ال تحصى في تصحيح السنة النبوية وتقويتيا وتعدد طرقيا ، والحمد هلل 
                                                           

( 561) باب وقت المغرب برقـ 18كتاب مواقيت الصالة ،  (9 ( )1
 (.63ص)صيانة صحيح مسمـ عف اإلخالؿ  والغمط  ( 2
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والواقع أف مسمما وفؽ في كثير مف ذلؾ ، فأورد كثيرا مف األحاديث في صحيحو بأسانيد أعمى منيا عند البخاري ، 
حاطتو وتبحره  - . رحمو اهلل-وىذا يدؿ عمى مقدرتو الفائقة وسعة دائرة محفوظو ومسموعاتو وا 

 حيث بمغ ما جمعو في ىذا 1"عوالي اإلماـ مسمـ "وقد جمع الحافظ ابف حجر بعضا منيا في كتاب مستقؿ سماه 
نما عمى جري عادة المحدثيف في التأليؼ في األربعيف، وقد ، غير قاصد حصر العدد في ذلؾ ، الكتاب أربعيف حديثا وا 

ىذه أربعوف حديثا انتقيتيا مف صحيح مسمـ بف الحجاج ىي مف العزيز الذي عال مسمـ البخاري برجؿ :"قاؿ في مقدمتو
إما أف يروي مسمـ عف الرجؿ حديثا ويكوف الراوي قد روى ذلؾ الحديث بعينو عف ذلؾ الرجؿ . في كؿ إسناد منيا

ما أف يتفؽ معو في الشيخ الثالث لمبخاري وىو الثاني لو ،أو يتفؽ معو في الرابع ، وىو الثالث  بواسطة بينو وبينو ، وا 
". لو ، وعمى نظرية ذلؾ كمو أكثر ىذه األربعيف 

: نموذج من الكتاب
حدثنا أبو بكر بف أبي شيبة ، حدثنا أبو األحوص سالـ بف سميـ بف أبي إسحاؽ عف عمرو بف :قاؿ مسمـ في صحيحو

.    الحديث ..."عمى حمار يقاؿ لو عفير   – – كنت ردؼ رسوؿ اهلل : 2ميموف عف معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو قاؿ
أخرجو البخاري في الجياد مف صحيحو عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف يحيى بف آدـ عف أبي األحوص بو : "قاؿ الحافظ 

األستاذ محمد المجذوب جدوال ليذا اإلسناد كتب فيو عمى ،وقد رسـ المعمؽ عمى الكتاب  ".فكأنو سمعو من مسمم، 
وكتب اسـ كؿ راو مف رجاليما في خانة وكتب تحت ذلؾ يتحداف  (6)وعمى إسناد البخاري رقـ  (5)إسناد مسمـ رقـ 

في أعمى السند في طبقات أربع ورجاليما أبو األحوص سالـ ، أبو إسحاؽ ، عمرو ابف ميموف ، معاذ بف جبؿ ، 
إسحاؽ بف : ويختمفاف في أسفاه ، وىو طبقة واحدة لمسمـ ، وىو أبو بكر بف أبي شيبة وطبقتاف عند البخاري ، وىما 

وىذا يعتبر .لمسمـ  (5)لمبخاري و (6)إبراىيـ ومحمد بف آدـ ، وأظير بذلؾ عمو إسناد مسمـ عمى البخاري في رقـ 
قطرة مف بحر بالنسبة إلى أسانيد مسمـ العالية ، والتي راعى في إيرادىا االعتبارات الدقيقة لمصناعة الحديثية التي ال 

رضي اهلل - يقدرىا حؽ قدرىا وال يدرؾ قيمتيا الحقيقية إال األئمة المتخصصوف الذيف أعجبوا بؿ افتتنوا بكتاب مسمـ 
.                                                               في ىذه الناحية - عنو 

ولو في إيراد تمؾ األسانيد في معرض االحتجاج أو االستشياد أو المتابعة أو التقوية أساليب وتفننات وبراعة وخمفيات 
ال نممؾ إال أف نقوؿ إنيا بمغت درجة الكماؿ ووصمت إلى النياية في جودة التنسيؽ ، - كما يقاؿ بمغة العصر -

.  وحسف التأليؼ 
-وال يسعنا أخيرا إال أف نقوؿ مع اإلماـ النووي الذي رفع عقيرتو إعجابا وتتيما بيذا الكتاب العظيـ ، وبمؤلفو الفذ 

وناىيؾ باإلماـ النووي في احتياطو ووزنو لكالمو وعدـ إلقائو لو جزافا حتى ضرب بو المثؿ بيف العمماء في التركيز 
ومف حقؽ نظره في صحيح مسمـ رحمو :" 3في مقدمة شرحو عمى مسمـ- رحمو اهلل-فقد قاؿ ، -والدقة وعدـ المبالغة

اهلل واطمع عمى ما أودعو في أسانيده وترتيبو وحسف سياقو ، وبديع طريقتو ، مف نفائس التحقيؽ ، وجواىر التدقيؽ ، 
                                                           

ـ مع مقدمة ضافية وشروح ميمة وجداوؿ مقارنة لألسانيد األستاذ محمد 1973وقد طبع ىذا الكتاب بالدار التونسية لمنشر سنة  ( 1
. المجذوب

، وأخرجو البخاري في 143 باب الدليؿ  عمى أف مف مات عمى التوحيد دخؿ الجنة قطعا برقـ 10/11أخرجو مسمـ في كتاب اإليماف  ( 2
 (. 581ص ) 2856اسـ الفرس والحمار برقـ :  باب 46 كتاب الجياد والسير 56

( 138 و 129ص/1ج)مقدمة شرح صحيح مسمـ  ( 3
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وأنواع الورع واالحتياط و التحري في الرواية  ، وتمخيص الطرؽ واختصارىا ، وضبط متفرقيا وانتشارىا ، وكثرة 
اطالعو واتساع روايتو ، وغير ذلؾ مما فيو مف المحاسف واألعجوبات والمطائؼ الظاىرة والخفيات ، عمـ أنو إماـ ال 

يمحقو مف بعد عصره ، وقؿ مف يساويو بؿ يدانيو مف أىؿ وقتو ودىره ، وذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء واهلل ذو 
عمى أف ىذا ال يعني تطاوال عمى مجموع عمماء األمة الذيف اعتبروا شروط البخاري في الصحة أمكف ".الفضؿ العظيـ 

مف شروط مسمـ وأضيؽ سواء مف حيث اتصاؿ األسانيد أو قوة الرجاؿ ، ولسنا نتكمـ عف ىذه الناحية فقد وقع االتفاؽ 
نما نتحدث عف منيجية التأليؼ فقط وسنة اهلل في الكوف أف  حوليا نتيجة دراسة مستفيضة ومتفحصة لمكاتبيف ، وا 

والدالئؿ كميا تشير إلى اإلماـ مسمـ قصد ، ىذا المعنى حيف اطمع عمى . المتأخر دائما يستفيد مف عثرات المتقدـ 
كتاب شيخو ولقد اتيمو مف لـ يعرؼ قدره وال تعمؽ كتابو بأنو ما عمؿ شيئا سوى االستخراج عمى كتاب شيخو كما 

ألف قصد الكتب الستة ىو تخريج . ذكر ذلؾ الخطيب في ترجمتو مف تاريخ بغداد مف أف الواقع يشيد بخالؼ ذلؾ 
ولـ يفت الخمسة إال اليسير ، : أحاديث أصوؿ األحكاـ وتمؾ األحاديث معدودة ومحصورة ولذلؾ لما قاؿ ابف األخـر 

 - . – فإنو قصد تمؾ األحاديث األصوؿ ال كؿ األحاديث المروية عف النبي 
ذا كانت أحاديث أصوؿ األحكاـ ىي ىي ، وأغمبيا موجود في األصوؿ الستة فإف كؿ واحد مف أصحابيا قصد  وا 

منيجا خاصا في جمع تمؾ األحاديث ، وال يقاؿ إف منيج أبي داود مشابو لمنيج البخاري ، وال منيج الترمذي مشابو 
لمنيج مسمـ ، وكؿ حديث مف تمؾ األحاديث اتفقوا عمى إخراجو كاف بطبيعة الحاؿ أقوى مف غيره وما قاؿ أحد قط إف 

. أحدىـ عمؿ مستخرجا عمى اآلخر أو كرر عممو 
باعتبار ما يفيده ما اتفؽ عميو الشيخاف مف القوة حتى عد أعمى مراتب الصحيح عمى اإلطالؽ، وليتيما اتفقا : بؿ يقاؿ

وليس ىناؾ في الدنيا تكرار أفضؿ مف ىذا . عمى كؿ األحاديث التي أخرجاىا حتى تكوف في أعمى مراتب الصحة
التكرار ، فإف أي حديث مف  أي كتاب مف كتب الحديث ال يمكف لممسمـ أف يأخذه ويعمؿ بو حتى يسأؿ المتخصصيف 
أو يطمع عمى تصحيحو في كتاب مف كتب األئمة المتخصصيف ، إال ما في الصحيحيف وخاصة ما اتفقا عميو ، فإف 

  ، وىذا باتفاؽ مف عمماء لؾ أف تأخذ ذلؾ الحديث وتعمؿ بو وأنت مطمئف تماـ االطمئناف إلى أنو كالـ رسوؿ اهلل 
وشأف مف يعارض اتفاؽ األمة كمف يريد أف يزيؿ جبال بإبرة وىييات ، أو يسد ريحا بغرباؿ ، حيث سيطوى .األمة 

. قولو وينسى أمره 
 :-نتائج و توصيات 

قد ىيأ اهلل سبحانو وتعالى لمسنة أعالما ، وضعوا قواعد وضوابط تضبط الراوي والمروي ، فجعموا األمر وكأنو  .1
-أسوار حديدية ، ال يتجاوزىا إال ما كاف مسندا صحيحا غير معؿ ، وال شاذ ، ثابت النسبة إلى رسوؿ اهلل 

صمى اهلل عميو وسمـ  - حتى بمغت بيـ القوة والمنعة في الذب عف حديث رسوؿ اهلل – صمى اهلل عميو وسمـ 
وبمغ بيـ األمر أف مف ، ، أنيـ رصدوا ما ييـ فيو الحافظ أو يخطئ فيو الثقة ، مع القبوؿ المطمؽ لروايتو - 

 .أراد أف يكوف مف حممة اآلثار ويمج باب الرواية فقد جعؿ مف نفسو عرضة لمسؤاؿ
ولكنيا قضية شروط ،  !القضية عند صاحبي الصحيح لـ تكف قضية طائفية وال تعصب ، أو مداراة ومداىنة .2

لذلؾ التزموا ، اشترطيا كؿ منيـ في كتابو ومنيج اختطو لنفسو في صحيحو ، وفي الرجاؿ الذيف يخرج ليـ 
 .بيا ، ولـ يحيدوا عنيا بخالؼ غيرىـ ممف لـ يمتـز الصحة 
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ىيبة عند أىؿ السنة والجماعة ، حتى ال يجرؤ غمري يصحح ويضعؼ  (لمصحيحيف  ) ينبغي أف تكوف  .3
أحاديث في صحيحي البخاري ومسمـ ، فيفتح بابا ألىؿ األىواء والبدع ، لمنيؿ مف ديف ىذه األمة ، فأىؿ 

البدع يستدلوف بغمز جياؿ أىؿ السنة في كتب وعمماء السنة ، وربما فتح باب شر لكؿ مف أراد أف يتكمـ في 
- صمى اهلل عميو وسمـ-رواية تخالؼ ما عميو المذىب والمشرب ، فيعظـ قوؿ إمامو ، ويطرح قوؿ الرسوؿ 

 .بحجة النقد الحديثي 
-  تقرر لدينا التفنف العممي الباىر والتمكف مف الصناعة الحديثية لإلماميف، مف خالؿ معطيات  البحث  .4

 .مف خالؿ تمؾ الشروط الضيقة والدقيقة التي جعموىا دروعا لحماية السنة النبوية المشرفة، - البخاري ومسمـ 
القراءة المتأممة والتمعف الدقيؽ في روايتيما لألحاديث بأسانيدىا العالية يفضي بنا إلى اإلقرار بعمو كعبيما  .5

 .ودقة فيميما وتحرييما أعمى وأضيؽ شروط الصحة، مما اضطر الخصـ لإلذعاف فأرغـ صاغرا وىو حسير
الوقوؼ ، - في عصرنا ىذا بؿ وفي كؿ عصر - إف الواجب عمى أىؿ العمـ عموما وأىؿ الحديث خصوصا   .6

ف كاف ثمة تساىؿ أماـ أي تطاوؿ  بقوة أماـ أي محاولة لمنيؿ مف كتب السنة عامة والصحيحيف خاصة ، وا 
فمف يبقى ألىؿ السنة كتاب خاص بالحديث الصحيح يرجعوف إليو ، وألصبح الناس في ، عمى الصحيحيف 

 -.صمى اهلل عميو وسمـ - شؾ وتردد أماـ مرويات السنة ، وأحاديث رسوؿ اهلل 
.  وال تعجب عندما ترى لدعاة البدع شوكة وصولة، فال تسأؿ إف ظيرت وعمت رايات أىؿ األىواء !!!  وعندىا 

أظف أف القارئ الكريـ قد عرؼ مكانة ىذيف الكتابيف ومنزلتيما في العمـ والديف وتمكف الشيخيف مف الصناعة  : ختاما
الحديثية وأف شبيات المغرضيف حوليما ىي مجرد فقاعات وأوىاـ ال تثبت أماـ التحقيؽ العممي وليس ليا أي سند 
شرعي ، وال يزاؿ اهلل عز وجؿ يقيض لمسنة في كؿ عصر مف ينفي عنيا تحريؼ الغاليف وانتحاؿ المبطميف وتأويؿ 

  .، ىذا وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف  – – تحقيقا لوعد اهلل في حفظ دينو وكتابو وسنة نبيو ،  الجاىميف 
:                                                                                                     رقمو بقممو

خادـ السنة المطيرة 

عدنان بن : د                                                                                                  
محمد عبداهلل آل شمش 

                                                                                                    أستاذ الحديث 
وعمومو المساعد  

قسـ ،                                                                                                كمية التربية
الدراسات اإلسالمية 

                                                                                                جامعة جازاف، 
المممكة العربية السعودية 
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: صفحة المصادر و  المراجع

. طبع فاس،المغرب(ىػ544ت )إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ لمقاضي عياض بف موسى اليحصبي  .1
إفادة النصيح في التعريؼ بسند الجامع الصحيح ، لمحافظ أبو عبد اهلل ابف رشيد السبتي األندلسي ،طبع فاس،  .2

 .المغرب
،بشرح وتعميؽ الشيخ أحمد  (ىػ911ت)ألفية الحديث لمحافظ جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيوطي .3

 .القاىرة.ط.شاكر 
بشروح العراقي نفسو وزكريا  (ىػ806ت)ألفية الحديث لمحافظ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف العراقي" .4

 .األنصاري والسخاوي
تحقيؽ سيد (ىػ544ت)اإللماع إلى معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع لمقاضي عياض بف موسى اليحصبي  .5

 .طبع القاىرة.صقر 
حمب سورية ، األمالي في أعمى األسانيد العوالي ،تأليؼ حساـ الديف سميـ الكيالني ، طبع دار القمـ العربي  .6

 .ىػ1422 (1)،ط
 .ىػ1411دار الفكر بيروت . اإلماـ الترمذي والموازنة بيف جامعو وبيف الصحيحيف ، لمدكتور نور الديف عتر  .7
 .طبع القاىرة . الباعث الحثيث شرح اختصار عمـو الحديث تأليؼ الشيخ أحمد شاكر .8
 .ىػ طبعة القاىرة1349، مكتبة الخانجي  (ىػ463)تاريخ بغداد لإلماـ أحمد بف عمي الخطيب البغدادي .9

، تصوير بيروت عف طبعة  (ىػ256ت)التاريخ الكبير لإلماـ محمد بف إسماعيؿ الجعفي  .10
 .ىػ1387اليند

تصدير محمد حسيف  (ىػ806)التبصرة والتذكرة لمحافظ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف العراقي .11
 . العراقي،بيروت ،لبناف

 .صنعاء، طبع األثرية ، تحفة الذاكريف لإلماـ محمد بف عمي الشوكاني ،تحقيؽ الحالؽ .12
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 (ىػ911ت)تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ، لمحافظ جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيوطي .13
 .ىػ 1386القاىرة،،تحقيؽ عبد الوىاب عبد المطيؼ ،طبع دار الكتب الحديثة

، طبع دار  (ىػ748ت)تذكرة الحفاظ لمحافظ أبوعبداهلل محمد بف أحمد بف قايماز التركماني الذىبي  .14
 .بيروت-إحياء التراث العربي

لمحافظ  زيف الديف عبد الرحيـ  بف "التقييد واإليضاح لما أطمؽ وأغمؽ مف كتاب ابف الصالح "  .15
ىػ المكتبة السمفية بالمدينة المنورة 1389 / 1تحقيؽ عبد الرحمف محمد عثماف ط (ىػ806ت )الحسيف العراقي 

. 
، المطبعة المنيرية  (ىػ676ت)تيذيب األسماء والمغات لإلماـ محي الديف يحيى بف شرؼ النووي .16

 .بالقاىرة 
توجيو النظر إلى أصوؿ األثر لمشيخ طاىر بف صالح الجزائري الدمشقي، نشر المكتبة العممية  .17

 .بالمدينة المنورة
ت محمد محيي  (ىػ1182ت)توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار لمحمد بف إسماعيؿ األميرالصنعاني .18

 .ىػ 1366 ، 1الديف عبدالحميد، ط
تيسير مصطمح تأليؼ الحديث لمدكتور محمود أحمد الطحاف ، طبع مكتبة المعارؼ بالرياض ، الطبقة  .19

 ىػ1425الخامسة عشر  
 ىػ1412سوريا 3، تحقيؽ أبي غدة، ط"ثالث رسائؿ في عمـ مصطمح الحديث " .20
 .حجة اهلل البالغة لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي طبع القاىرة  .21
ىػ طبع 1/1392الخالصة في أصوؿ الحديث لمحسيف بف عبداهلل الطيبي تحقيؽ صبحي السامرائي ،ط .22

 . العراؽ
 .القاىرة - رجاؿ صحيح البخاري لمحافظ أبو نصر الكالباذي طبع  .23
الرواية واألسانيد وأثرىا في تطور الحركة الفكرية في صدر اإلسالـ ،مقاؿ تأليؼ الدكتور صالح أحمد  .24

، عدد صفر (1)، العدد( 31)نشر في مجمة المجمع العراقي المجمد –رئيس المجمع العممي العراقي – العمي 
(. 33-11ص)ـ1980ىػ،كانوف الثاني 1400سنة 

، تأليؼ أبو عبد اهلل بف "السند األبيف والمورد األمعف في المحاكمة بيف اإلماميف في السند المعنعف" .25
ىػ ،طبع مكتبة 1417رشيد السبتي الفيري ، تحقيؽ أبو عبد الرحمف صالح سالـ المصراتي ، الطبعة األولى 

 .المممكة العربية السعودية– الغرباء األثرية المدينة المنورة 
دار إحياء التراث العربي ، (ىػ1089)شذرات الذىب في أخبار مف ذىب لعبدالحي بف العماد الحنبمي .26

 .بيروت
 .شرح شرح النخبة لمعالمة المال عمي القاري ، تصوير بيروت عف طبعة استانبوؿ .27
مع شروط األئمة الستة ألبي  (ىػ584ت  )شروط األئمة الخمسة ألبي بكر محمد بف موسى الحازمي  .28

تحقيؽ الشيخ عبدالفتاح ،، تعميؽ محمد زاىد الكوثري( ىػ507ت )الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي القيسراني 
 .طبع مكتبة عاطؼ بالقاىرة، أبو غدة 



 24 

. أحمد عناية – تحقيؽ وتخريج أحمد زىوة  (ىػ256ت)صحيح البخاري  لمحمد بف إسماعيؿ البخاري  .29
 ىػ1429طبع دار الكتاب العربي بيروت 

صيانة صحيح مسمـ مف اإلخالؿ والغمط وحمايتو مف اإلسقاط والسقط تأليؼ أبي عمر عثماف بف  .30
 .طبع بيروت (ىػ643ت  )الصالح الشيرزوري

 . طبقات الحنابمة لمقاضي أبي الحسيف محمد أبي يعمى الحنبمي ، طبع بيروت  .31
 .تصوير بيروت– عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لإلماـ بدر الديف العيني  .32
ترتيب  (ىػ 676ت )المنثورات وعيوف المسائؿ الميمات لإلماـ محي الديف يحيى بف شرؼ النواوي  .33

 .الشيخ عالء الديف بف العطار ،طبع القاىرة
طبع المكتبة التوفيقية (ىػ852ت)فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني  .34

 .القاىرة ، تحقيؽ ىاني الحاج– 
 .فتح الباقي شرح ألفية العراقي ، لشيخ اإلسالـ زكريا األنصاري ، مع التبصرة والتذكرة طبع المغرب  .35
تحقيؽ حبيب الرحمف (ىػ806ت)لألماـ  عبدلرحيـ العراقي. فتح المغيث شرح ألفية الحديث  .36

 . .األعظمي،نشر النمنكاني بالمدينة المنورة
 .طبع بيروت  (ىػ902ت )فتح المغيث شرح ألفية الحديث لإلماـ محمد بف عبدالرحمف السخاوي  .37
محاسف االصطالح وتضميف كتاب ابف الصالح لشيخ اإلسالـ سراج الديف أبو حفص عمر سالمة  .38

 .بنت الشاطئ ، طبع القاىرة . تحقيؽ د (ىػ805ت )الكناني البمقيني 
، جمع وترتيب عبد الرحمف  (ىػ728ت )مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية .39

 .بف قاسـ وابنو محمد ،طبع الرياض 
 .باكستاف–مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، لممحدث مال عمي القاري ، طبع الىور  .40
تأليؼ أبي بكر "مسألة االحتجاج بالشافعي فيما أسند إليو والرد عمى الطاعنيف بعظـ جيميـ عميو  .41

 .طبع الرياض .، تحقيؽ إبراىيـ مال خاطر (ىػ463ت)أحمد بف عمي الخطيب البغدادي 
، نشر  (ىػ412ت)ألبي عبد اهلل محمد بف عبداهلل النيسابوري الحاكـ"المستدرؾ عمى الصحيحيف " .42

 .مكتب المطبوعات اإلسالمية،سوريا،محمد أميف دطج
المستدرؾ عمى الصحيحيف وما قيؿ حوؿ شرطيما ،مقاؿ تأليؼ الدكتور إبراىيـ ابف الصديؽ، مجمة  .43

 .ىػ1420– السنة األربعوف، رجب شعباف 347دعوة الحؽ العدد
، تصحيح السيد معظـ حسيف ،  (ىػ405ت)معرفة  عمـو الحديث ألبي عبد اهلل الحاكـ النيسابوري  .44

 .بيروت _ منشورات المكتب التجاري 
طبع دار  (ىػ536ت)المعمـ بفوائد مسمـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف محمد بف التميمي الحازمي  .45

 .الكتب العممية ،بيروت 
تحقيؽ الدكتورة بنت الشاطئ ط دار – مقدمة في عمـو الحديث لإلماـ أبي عمر عثماف ابف الصالح  .46

 .  ىػ1395الكتب،القاىرة 
 . ىػ 1401منيج النقد في عمـو الحديث تأليؼ الدكتور نور الديف عتر ، دار الفكر بيروت  .47



 25 

ىػ،المطبعة العربية 1402مكانة الصحيحيف ، تأليؼ الدكتور خميؿ إبراىيـ مال خاطر ، الطبعة األولى  .48
 .الحديثة ، القاىرة

، تحقيؽ خميؿ  (ىػ676ت)المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لإلماـ يحيى بف شرؼ النووي  .49
 .ىػ 1428بيروت الطبعة الرابعة عشر – مأموف شيحا ، طبع دار المعرفة 

نزىة النظر شرح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ،البف حجر العسقالني، ضمف مجموعة الرسائؿ  .50
 .الكمالية،مكتبة المعارؼ بالرياض 
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